
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2017 1

ANO XLIV - Nº 066 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2017. EDIÇÃO DE HOJE: 24 PÁGINAS
182º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

56.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................03

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................03

MENSAGEM..................................................................................04

PROJETO DE LEI.........................................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................06

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

INDICAÇÃO.................................................................................06

RESUMO DA ATA..........................................................................14

SESSÃO SOLENE.........................................................................15

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................................22

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................23

PAUTA DE REUNIÃO.....................................................................23

OFÍCIO.........................................................................................24

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (DEM)
05. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
06. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Fábio Braga (SD)
09. Deputado Fábio Macedo (PDT)
10. Deputada Francisca Primo (PC do B)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
12. Deputado Humberto Coutinho (PDT)
LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

13. Deputado Júnior Verde (PRB)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15. Deputado Paulo Neto (PSDC)
16. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
17. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
18. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
19. Deputado Ricardo Rios (SD)
20. Deputado Rogério Cafeteira (PSB)
21. Deputado Stênio Resende (DEM)
22. Deputada Valéria Macedo (PDT)
23. Deputado Zé Inácio (PT)

VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PMDB)
02. Deputada Nina Melo (PMDB)
03. Deputado Roberto Costa (PMDB)
04. Deputado Sousa Neto (PROS)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Alexandre Almeida (PSD)
02. Deputado Eduardo Braide (PMN)

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

03. Deputada Graça Paz (PSL)
04. Deputado Max Barros (PRP)
05. Deputado Wellington do Curso (PP)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado Edilázio Júnior (PV)
03. Deputado Hemetério Weba (PV)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV

PEN
01. Deputado César Pires (PEN)
02. Deputado Sérgio Vieira (PEN)

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PSDB)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER
Deputado Vinicius Louro

LICENCIADOS
Deputado Carlinhos Florêncio (PHS)
Deputado Neto Evangelista (PSDB)

Deputado Humberto Coutinho (PDT)
Presidente

1.  Vice-Presidente: Deputado Othelino Neto (PC do B)
2.° Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputado Josimar Maranhãozinho (PR)
4.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (SD) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Resende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (PMDB)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide



SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Cabo Campos
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
Deputada Andréa Murad

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Glacimar Melo Fernandes

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Cabo Campos 
Deputado Fábio Braga
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
VAGA BPO - PV

Titulares
Deputada Ana do Gás
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Max Barros
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Eduardo Braide
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Ana do Gás
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Paulo Neto
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Braga
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputada Francisca Primo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Glalbert Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Dr. Levi Pontes
Deputado Cabo Campos
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VICE PRESIDENTE-
Dep. Dr. Levi Pontes

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Leibe Barros

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICE PRESIDENTE-
Dep. Ana do Gás

PRESIDENTE
Dep. Sérgio Frota

VICE PRESIDENTE-
Dep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
Dep. Dr. Levi Pontes

VICE PRESIDENTE-
Dep. Alexandre Almeida

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Léo Cunha

VICE PRESIDENTE-
Dep. Graça Paz

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VICE PRESIDENTE-

PRESIDENTE
Dep. Edilázio Júnior

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICE PRESIDENTE-
Dep. Glalbert Cutrim

PRESIDENTE
Dep. Fábio Braga

VICE PRESIDENTE-
Dep. Sérgio Frota

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICE PRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VICE PRESIDENTE-
Dep. Cabo Campos

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:

SECRETÁRIO
Antônio Guimarães

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Valdenise Dias

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Elizabeth Lisboa

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Dulcimar Cutrim

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Silvana Almeida

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Eunes Maria Borges

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Célia Pimentel

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Carlos Alberto

REUNIÕES:

SECRETÁRIA
Lúcia Furtado



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2017 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22.05.2017 – SEGUNDA-FEIRA

l - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE PRIORIDADE (REQ. 355/17)

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO STÊNIO REZENDE, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO MAGISTRADO, DR. SEBASTIÃO
JOAQUIM LIMA BONFIM. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

lI - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
ALEX DE OLIVEIRA DE SOUZA, NATURAL DE CAMPINA
GRANDE/PB. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR
DEPUTADO DR. LEVI PONTES.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À SENHORA
ELIANA ALMEIDA, NATURAL DE BELÉM/PA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO PROF. MARCO
AURÉLIO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 362/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DE EXISTÊNCIA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, NO DIA 17 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO, ÀS 11 HORAS. –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 363/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 048/2017, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIREITO A UMA
FOLGA ANUAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6. REQUERIMENTO Nº 365/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER QUE, APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJAM SOLICITADAS AO PREFEITO MUNICIPAL
DE PAÇO DO LUMIAR, O SR. DOMINGOS DUTRA,
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO
BAIRRO RESIDENCIAL NOVA VIDA, CONSIDERANDO A
EXISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 416-11.2013.8.10.0049
(50542014).

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 359/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO
MARANHÃO, O SENHOR CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES À
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO PEIXE, QUE LIGA O
POVOADO ITANS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
MUNICÍPIO DE MATINHA – MA. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (1º SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 366/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, REQUER QUE, APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 11 DE
MAIO DO ANO EM CURSO, PERÍODO EM QUE ESTEVE
REPRESENTANDO ESTE PODER.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 22/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 112/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que Institui Normas Gerais para a Revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 113/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que Considera de Utilidade Pública Estadual o
Jipe Clube de São Luís e dá outras providências.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/17, enviado

através através da Mensagem Governamental nº 028/17, que altera a
Lei Complementar nº 174, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a
instituição e gestão da Região Metropolitana da Grande São Luis, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 110/17. De autoria do Senhor

Deputado Junior Verde, que dispõe sobre a natureza dos cargos
componentes do Subgrupo Atividades de Polícia Civil e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 111/17, de autoria do Senhor
Deputado Cabo Campos, que Institui o “Dia Estadual do Militar
Evangélico”, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  18/05/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada em dezoito de maio de dois mil de
dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores

Deputados: Adriano Sarney, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça Paz, Hemetério Weba,
Júnior Verde, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do
Gás, Antônio Pereira, César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Roberto Costa, Sérgio Frota e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE - (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 029 /2017

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº
039/2017, que toma obrigatória a colocação de Placas em Hospitais,
Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com nomes dos
médicos em exercício, chefes de enfermagem e seus horários de
atendimento.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto ao Projeto de Lei nº 039/2017, que toma
obrigatória a colocação de Placas em Hospitais,
Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de
Saúde com nomes dos médicos em exercício, chefes
de enfermagem e seus horários de atendimento.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47,
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
n? 039/2017.

RAZÕES DO VETO

A presente proposição legislativa pretende tomar obrigatória a
instalação de placas de identificação em laboratórios e nosocômios
estaduais contendo os nomes dos médicos e chefes de enfermagem,
bem como os seus respectivos horários de atendimento, apontando,
ainda, critérios para a confecção das referidas placas, atribuindo,
inclusive, responsabilidade à direção geral de cada unidade hospitalar
quanto a atualização de seus dados.

Ao tratar dessa matéria, o projeto atrai para si a competência
para dispor sobre organização administrativa que, segundo disposição
contida no inciso V do art. 43 da Constituição Estadual, é privativa do
Chefe do Poder Executivo.

“Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
( ... )
V - criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual”.

E tal limitação constitucional possui ‘uma razão de ser: ao
impedir que o legislador inicie o processo legislativo em tais casos, o
constituinte estava a entender que dispor sobre organização e
funcionamento da administração pública é competência do Poder
Executivo, uma vez que organização é o pré-requisito para o bom
funcionamento da administração.

Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:

“( ... ) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação
ao princípio da separação dos poderes, pois o processo
legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente. (ADI 821-RS,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239
divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015)”.

Como se vê, os dispositivos contidos no presente projeto não
se coadunam com as normas constitucionais de regência, notadamente
àquelas que dizem respeito ao processo formal de elaboração das leis.

Logo, por tratar de matéria de competência privativa do Chefe
do Poder Executivo, o referido projeto de lei padece de vício formal de
inconstitucionalidade, motivo pelo qual oponho-lhe o veto na sua
integralidade.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei n° 039/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 17 DE MAIO DE 2017, 196 DA
INDEPENDÊNCIA, 129 DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 112 / 17

INSTITUI NORMAS GERAIS PARA A
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO ITAPECURU NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
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Art. 1º - Esta Lei institui normas gerais para a revitalização da

bacia hidrográfica do Rio Itapecuru.
Art. 2º - São princípios para a revitalização da bacia hidrográfica

do Rio Itapecuru:
I – a gestão participativa, integrada e descentralizada dos

recursos hídricos, que considere os aspectos quantitativos e qualitativos
e os usos prioritários desses recursos;

II – a conservação e a recuperação das áreas protegidas, das
nascentes, dos mananciais, da biodiversidade e do solo;

III – a universalização e a integralidade na prestação dos serviços
de saneamento básico;

IV – a sustentabilidade no desenvolvimento de atividades
econômicas na bacia, responsáveis pela geração de emprego e renda;

V – a conscientização ambiental.
Art. 3º As ações relacionadas à revitalização da bacia

hidrográfica do Rio Itapecuru devem se alinhar aos seguintes objetivos:
I – aumentar a oferta para o atendimento da demanda dos

recursos hídricos;
II – fomentar o uso racional dos recursos hídricos;
III – ampliar e recuperar a cobertura vegetal das áreas legalmente

protegidas associadas à conservação dos recursos hídricos;
IV – expandir a prestação dos serviços de saneamento básico;
V – promover a sustentabilidade no desenvolvimento de

atividades econômicas que interfiram nos recursos hídricos;
VI – monitorar a quantidade e qualidade de água, o

desmatamento, o processo de erosão, os níveis de poluição, e
assoreamento dos leitos dos mananciais.

Art. 4º Consideram-se prioritárias as seguintes ações para a
revitalização da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru:

I - elaboração de cenários presentes e futuros, por meio de
modelagens hidrológicas e de sedimentos, que permitam avaliar o
balanço entre oferta e demanda hídrica e o nível de degradação ambiental
nas sub-bacias hidrográficas;

II – construção de açudes e reservatórios de água, para atender
aos usos múltiplos dos recursos hídricos;

III – estabelecimento de metas de volume útil aos reservatórios
de água localizados nas sub-bacias hidrográficas do Rio Itapecuru, de
modo a estimular os usos múltiplos e prioritários de recursos hídricos;

IV – Implantação de sistemas de abastecimento de água pelo
uso de poços artesianos, onde houver comprovada viabilidade e
disponibilidade hídrica;

V – construção e modernização de estações de tratamento de
efluentes e de produção de água de reuso para as atividades no meio
urbano e rural localizadas nas sub-bacias hidrográficas;

VI – incremento das ações de fiscalização integradas para
regularização das outorgas de direito de uso de recursos hídricos;

VII – promoção de ações de fiscalização ambiental com foco
em propriedades que apresentem áreas degradadas previstas no art. 5º,
parágrafo único, desta Lei, e de atividades poluidoras;

VIII– desenvolvimento, com apoio e participação da sociedade
civil, em planos, programas e projetos de recuperação ambiental e
desenvolvimento sustentável;

IX – mapeamento, pelos órgãos ambientais dos Municípios
localizados na Bacia Hidrográfica, das áreas previstas no art. 5º,
parágrafo único, desta Lei;

X – pagamento por serviços ambientais para o planejamento
do desenvolvimento;

XI – assistência técnica e extensão rural, com foco em manejo
e conservação de solo e água, irrigação mais eficiente, e recuperação de
áreas degradadas;

XII – educação ambiental voltada à conscientização da
população acerca da importância da gestão e conservação dos recursos
hídricos;

XIII – monitoramento da qualidade da água em relação aos
aspectos quantitativos e qualitativos;

XIV – fortalecimento institucional para a gestão hídrica,
ambiental e de saneamento básico;

XV – qualificação institucional para a implementação das
políticas públicas de desenvolvimento sustentável para a bacia
hidrográfica.

Parágrafo único. As ações previstas nos incisos VI, VII, IX,
XIII e XIV serão desenvolvidas pelo Poder Público, em todos os
níveis, de forma articulada, com planejamento, organização e
participação conjunta dos respectivos órgãos competentes.

Art. 5º Os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos
e dos programas de apoio e incentivo à conservação no âmbito da bacia
hidrográfica do Rio Itapecuru – nos termos das Leis nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – serão aplicados,
prioritariamente, na recuperação de áreas degradadas relacionadas à
conservação dos recursos hídricos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
áreas degradadas relacionadas à conservação dos recursos hídricos as
Áreas de Preservação Permanente previstas no art. 4º, incisos I, II, III,
IV e XI, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que não disponham
de cobertura vegetal nativa ou que não disponham de vegetação
secundária nos estágios médio e avançado de regeneração.

Art. 6º O Poder Público, em todos os níveis, promoverá a
criação e a ampliação de unidades de conservação em áreas
comprovadamente essenciais para a produção de água na Bacia
Hidrográfica do Rio Itapecuru.

Art. 7º Os Municípios Maranhenses inseridos na bacia
hidrográfica do Rio Itapecuru devem dispor de órgão gestor de recursos
hídricos capacitado, com técnicos próprios e em número suficiente
para atender as demandas relacionadas a recursos hídricos.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 15 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
A bacia hidrográfica do Rio Itapecuru consiste no conjunto de

todos os recursos hídricos convergindo para a área banhada pelo Rio
Itapecuru e seus afluentes. Possuindo uma extensão de 1.450
quilômetros desde a nascente localizada no sul do Estado do Maranhão,
nos contrafortes das serras da Crueira, Itapecuru e Alpercatas, até a
desembocadura na baía do Arraial, ao sul da Ilha de São Luís, o Rio
Itapecuru passa por 55 municípios, favorecendo uma população de
1.622.875 pessoas, de acordo com dados do IBGE, possuindo uma
extensão territorial de 53.216,84 quilômetros quadrados.

É uma bacia genuinamente maranhense e abastece 75% da
população de São Luís, além de outras cidades através do estado.

Atualmente o Rio Itapecuru sofre com o desmatamento, o
assoreamento provocado pelo processo erosivo e pela ocupação
desordenada de suas margens, a poluição resultante dos despejos de
esgotos domésticos e industriais sem tratamento, além dos defensivos
agrícolas utilizados nas lavouras.

A escassez de água tem sido apontada como um dos principais
motivos para o baixo índice de desenvolvimento econômico e social da
Região Nordeste, o que torna imperativo a implementação de um
gerenciamento compartilhado da bacia hidrográfica do rio Itapecuru,
demandando um modelo de gestão ambiental e hídrica com novos
paradigmas de sustentabilidade visando à preservação e conservação
de suas riquezas, em benefício das atuais e futuras gerações de
brasileiros.

As principais tarefas da gestão eficiente é a recuperação da
biodiversidade, o aumento da disponibilidade hídrica e a consciência
ambiental desenvolvida na citada bacia até alcançar a sua revitalização.

Portanto, com o objetivo de propor normas gerais para a
revitalização da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, que estabeleçam
princípios, objetivos e ações prioritárias, apresentamos esta
proposição que visa a orientar e disciplinar as ações a serem realizadas
na gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos,
protegendo os mananciais e contribuindo para a implantação de um
processo de desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Ciente da relevância desta proposição, solicito o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 15 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 113 / 17

Considera de Utilidade Pública Estadual o JIPE
CLUBE DE SÃO LUÍS e dá outras providências.

Art. 1º - Considera de Utilidade Pública Estadual o JIPE
CLUBE DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, CNPJ sob o nº 03.641.641/0001-13, fundado em 23 de
Março de 1996 e localizado na Avenida Mahiba Azar, Nº 04, Quadra
G, bairro Jardim América, no Munícipio de São Luís, estado do
Maranhão.

Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 15 de maio de 2017. - Sergio Frota - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Trata-se de Projeto de Lei que visa conceder título estadual de

Utilidade Pública Estadual ao JIPE CLUBE DE SÃO LUÍS, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ sob o nº
03.641.641 /0001-13 fundada em 23 de Março de 1996 e localizada na
Avenida Mahiba Azar, Nº 04, Quadra G, bairro Jardim América, no
Munícipio de São Luís, estado do Maranhão.

A referida entidade desenvolve prática do off-road de forma
técnica e responsável, visando não apenas a aventura, mas também
contribuir sempre com a valorização e preservação da natureza e
qualidade de vida das pessoas, com o transporte de água, vestimentas
e cestas básicas a desabrigados em enchentes, alagamentos e outros
sinistros,  por áreas de difícil acesso pelo interior do estado.

Diante do exposto, espero dos nobres Pares a aprovação desta
proposição pela certeza que esta instituição encampa ações solidárias,
e vem prestando relevantes serviços ao estado do Maranhão. É o que
realmente espero.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 15 de maio de 2017. - Sergio Frota - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 363 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência, que após a deliberação do Plenário, seja discutido e
votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 048/2017, de
minha autoria, que institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o
direito a uma folga anual para realização de exames de controle do
câncer de mama e colo do útero, e dá outras providências.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 16 de maio de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.05.17
EM: 19.05.17

REQUERIMENTO N.º 364/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei n.º 057/2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em 15 de maio de 2017. NINA
MELO – Deputada Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, PARA QUE SEJA
ANTENDIDO O PLEITO, DA DEPUTADA, ATENDENDO O QUE
DETERMINA O ART. 168 DO REGIMENTO INTERNO.
EM 18/05/17

REQUERIMENTO Nº 365 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, após a apreciação
da Mesa, que sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Paço do
Lumiar, o Sr. Domingos Dutra, informações detalhadas sobre as
providências adotadas para a regularização fundiária do Bairro
Residencial Nova Vida, considerando a existência da Ação Civil Pública
nº 416-11.2013.8.10.0049 (50542014).

Tem-se que a ação versa sobre a regularização fundiária do
Residencial Nova Vida, uma vez que a comunidade não possui a titulação
definitiva da área, sendo esta de suma importância como instrumento
de promoção da cidadania, visando combater assim a insegurança
permanente vivida na localidade.

Destarte, considerando que o Residencial já constitui uma área
urbana consolidada, nos termos da lei nº 11.977/09, pois possui malha
viária e infraestrutura urbana, e que tem o município dever de promover
a regularização, pede-se informações acerca das providências adotadas
por esta prefeitura para o alcance de tal fim, e a consequente emissão
do título de posse aos residentes.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 17 DE MAIO DE 2017 –
JUNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.05.17
EM: 19.05.17

REQUERIMENTO Nº 366 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que
seja justificada minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos
dias 03 e 11 de maio do ano em curso, período em que estive
representando este poder.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de maio de 2017. -
Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual – PC do B

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.05.17
EM: 19.05.17

INDICAÇÃO Nº 654 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente a Excelentíssima
Senhora Prefeita de Anapurus, Vanderly De Sousa Do Nascimento
Monteles, solicitando que aprecie a possibilidade de CONVOCAR
OS APROVADOS NO CONCURSO SOB O EDITAL Nº001/2016.

A presente solicitação é uma demanda da população do
município de Anapurus. Tal solicitação ficou evidente diante de
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audiência pública que aconteceu no dia 16 de maio de 2017. Vale frisar
que a convocação de aprovados em concurso é ato que fortalece a
moralidade na Administração Pública.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 655 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO , MOACIR FEITOSA , solicitando que adote
providências a fim de solucionar a problemática quanto à falta de
iluminação, ventilação, professores e infraestrutura na UNIDADE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA JACKSON LAGO, localizada na Avenida
Contorno Leste, no bairro da Cidade Operária, conforme denúncia
feita por pais de alunos em anexo.

CARTA DENÚNCIA

Nós, mães, pais e responsáveis dos estudantes da escolar da
Unidade de Educação Básica Jackson Lago, localizada na Avenida
Contorno Leste, nº 400, Unidade 101, Bairro Cidade Operária, vimos
por meio desta carta denunciar os gravíssimos problemas enfrentados
pela comunidade escolar da referida escola, com destaque para os
estudantes, crianças entre 6 e 14 anos que sofrem diariamente com a
precariedade na estrutura da Escola e no seu entorno. A Unidade de
Educação Básica Jackson Lago apresenta graves problemas na sua
infraestrutura, que põe em risco a integridade física de estudantes e
profissionais que atuam na escola. A unidade escolar necessita
urgentemente de retelhamento na cobertura do prédio, recuperação
da estrutura elétrica, as salas não possuem ventiladores e os poucos
que tem estão quebrados ou sem condições de uso, fazendo com que as
crianças assistam aula em salas muito abafadas, quentes e com pouca
ventilação, existem salas que contem apenas uma lâmpada, a escola
reduziu o lanche não oferecendo uma alimentação saudável com frutas
e verduras oriundas da Agricultura Familiar, nos últimos meses apenas
mingau vem sendo oferecido. No que tange aos profissionais que
trabalham escola, os porteiros estão com salários atrasados e existe
carência de professores nas salas 1º A, 2º A, 4º B e 5º B, fato que
prejudica extremamente andamento e aproveitamento o ano letivo. As
crianças não possuem material pedagógico e a unidade básica de
ensino não possui quadra poliesportiva para pratica de Educação
Física. Os vários problemas elencados nesta carta são reflexos de
uma falta de política pública seria no âmbito da educação por parte do
poder publico municipal, a prefeitura municipal, bem como a secretaria
de educação que não cumprem o seu papel na oferta de uma educação
pública e de qualidade, são crianças da periferia que tem seu futuro
prejudicado drasticamente pela incompetência de agentes públicos
que fazem o gerenciamento das verbas que deveriam sanar todos
esses problemas.

Grupo de mães, pais e responsáveis dos estudantes da Unidade
de Educação Básica Jackson Lago

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 656 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador FLÁVIO DINO e ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, JEFFERSON MILLER PORTELA,
solicitando que apreciem a possibilidade de AUMENTAR O EFETIVO
DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO.

A presente solicitação é uma demanda antiga do município de
Paraibano. A população reclama da insegurança e dos altos índices de
criminalidade, evidenciados nos vários assassinatos, furtos e roubos
que acontecem na cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 657 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador FLÁVIO DINO e ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, JEFFERSON MILLER PORTELA,
solicitando que apreciem a possibilidade de DISPONIBILIZAR 01
(UMA) VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE PARAIBANO.

A presente solicitação é uma demanda antiga do município de
Paraibano. A população reclama da insegurança e dos altos índices de
criminalidade, evidenciados nos vários assassinatos, furtos e roubos
que acontecem na cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 17 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 658 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR,
ao Secretário de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), ANTÔNIO
ARAÚJO, solicitando que adote providências a fim de garantir a
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA CONTORNO
LESTE, UNIDADE 101, BAIRRO CIDADE OPERÁRIA,
ESPECIFICAMENTE, QUANTO AO TRECHO EM FRENTE À
UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA JACKSON LAGO.

A presente solicitação é uma demanda dos moradores do bairro
da Cidade Operária, principalmente, daqueles que tem filhos que
estudam na UEB supracitada. No local, muitos carros e ônibus enfrentam
dificuldades para passar pela via, diante das crateras e acúmulo de
água.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de maio de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 659 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152), requeiro a Vossa Excelência
que após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Bancada
Maranhense no Congresso Nacional, solicitando-lhes que seja apresenta
uma Emenda de Bancada ao Projeto de Lei do Orçamento Geral da
União, para o exercício de 2018, valor da Emenda estimada em R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais),  que garanta investimento
federal na área de Infraestrutura, destinado à construção do  Hospital
Municipal de Imperatriz, sendo o valor global da obra estimado em R$
30.000.000,00 ( trinta milhões de reais) em benefício da segunda maior
cidade do Estado do Maranhão.

A presente solicitação é resultado de entendimento entre os
Vereadores de Imperatriz e Sua Excelência o Senhor Governador do
Estado e reflete o seu comprometimento em destinar recursos para
atender 50% (cinquenta por cento) do valor total da obra, objetivando
atender as necessidades prementes do Município de Imperatriz,
considerando para tanto que hoje a Prefeitura não possui prédio próprio
para atender a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de maio de 2017. - ANTÔNIO
PEREIRA - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 660 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Balsas/MA, o Sr. Erik Augusto, com encaminhamento para o
Excelentíssimo Gestor Regional de Educação de Balsas, o Sr.
Flávio Damasceno Santos, para que efetue com a maior brevidade
possível, a construção de 2 (duas) novas salas na Escola Municipal
Aprígio de Brito Porto, localizada no Povoado Rio Cocô, no município
de Balsas/MA, destinadas à implantação da biblioteca e do Atendimento
Educacional Especializado (AEE).

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como
a saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes
quando esse direito for violado ou desrespeitado.

Partindo do princípio de promover a educação, especialmente
a educação profissional, e objetivando oferecer educação de melhor
qualidade, adequando o ambiente escolar à nova realidade das exigências
pedagógicas, dinamizando o ensino-aprendizagem, e atendendo às
solicitações da comunidade, é que se justifica a presente proposição.

Considerando a necessidade de oportunizar um serviço de
educação que identifique e disponibilize recursos pedagógicos e de
acessibilidade, capazes de elidir os óbices para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas, e ainda, em
razão da ausência de um espaço físico para o funcionamento da biblioteca
da escola, é que se torna indubitável o atendimento do presente pleito,
atendendo cerca de 95 (noventa e cinco) alunos da instituição que
cursam o Ensino Fundamental.

Destarte, considerando a necessidade de recepcionar as
demandas no referido povoado, e tendo em vista o papel educativo e
social que a escola representa, solicitamos por meio desta indicação, a
construção de 2 (duas) novas salas no prédio da aludida escola, com o
intuito de oferecer aos jovens do estado condições necessárias para
ocupar um lugar no concorrido mercado de trabalho, ofertando melhores
condições de ensino, contribuindo, por conseguinte, para o
desenvolvimento da sociedade.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 18 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 661 / 17

Senhor Presidente,

Sugerimos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152 a
154 do Regimento Interno que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão,
Sr. Flávio Dino, solicitando o atendimento de demandas oriundas do
Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol), apresentadas em
reuniões ordinárias da Comissão de Segurança Pública desta casa.

Como o propósito de dar prosseguimento a demandas do
Sinpol, especialmente ao Subgrupo Atividades de Polícia Civil, que
visam a solucionar alguns problemas que comprometem a atuação de
policiais civis e prejudicam a qualidade da prestação do serviço que é
oferecido pela classe a população, encaminhamos em anexo, uma
proposta, elaborada pelo Sinpol, que trata de modo geral, sobre a
questão estrutural e a valorização da categoria.

Para tanto, destacamos os principais pontos abordados na
referida proposta:

1 – Reconhecimento da importância dos cargos das carreiras
componentes do Subgrupo Atividades de Polícia Civil, por meio da
reafirmação da natureza técnico-cientifica, típica de Estado;

2 - Reconhecimento da compatibilidade do acúmulo de cargos
públicos do Subgrupo Atividades de Polícia Civil com outro de
magistério;

3 - Reconhecimento da natureza insalubre e perigosa dos cargos
componentes do Subgrupo Atividades de Polícia Civil, consoante
previsão contida no art. 25, inciso V, da Lei Estadual nº 8.957/2009,
que trata reorganizar o plano de carreiras, cargos e remuneração do
grupo operacional atividades de policia Civil do Estado do Maranhão
(atuais Subgrupos Atividades de Polícia Civil e Processamento
Judiciário)

4 - Exigência de três anos de prática jurídica ou policial para o
ingresso no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Maranhão;

5 - Recebimento dos adicionais, vantagens, gratificações e
verbas indenizatórias durante as licenças e afastamento remunerados.

Deste modo, torna-se imprescindível a apresentação das
supracitadas demandas mediante proposição, sugerindo a adoção de
tais medidas para o desenvolvimento das atividades da Polícia Civil do
Estado do Maranhão.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 16 DE MAIO DE 2017 –
JÚNIOR VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
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servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, o Brasil ontem viu
ruir uma farsa montada nesse País e que foi largamente prenunciada. E
agora, mais do que nunca, está comprovado que o impeachment foi um
grande erro no Brasil. Aliás, depois da ditadura militar, é o maior erro
da nossa história. E ontem isso se comprovou. O País está em ruínas,
em ruínas. E nós precisamos encontrar uma saída. O senhor Michel
Temer, o governo do Michel Temer acabou. Não existe mais, não tem
e nunca teve. E agora mesmo que não se sustenta. Nem pelo próprio
Congresso que o colocou nesse cargo, não se sustenta mais, esgotou.
Ele foi pego em flagrante, aquilo é batom na cueca, não tem justificativa,
não tem escapatória, não tem qualquer saída. Ele vai dizer que não é
crime de obstrução da justiça. No mínimo, ele prevaricou, no mínimo.
O que é crime também, crime comum no exercício do cargo. Não foi
pedalada, não foi pedalada, um crime que nem se conhecia e que foi o
crime alegado contra a Presidente Dilma. Nesse caso, o crime é um
crime comum de obstrução da justiça ou, no mínimo, prevaricação por
parte do Presidente da República. Portanto é um flagrante delito, não
há como escapar disso. De maneira que nós precisamos de uma saída e
a única saída que eu vejo é a soberania popular ser exercida nesse
momento através de um processo de eleição direta que, aliás, não é
uma opinião que eu emito neste momento. Desde que essa crise se
iniciou que eu venho batendo nessa tecla, não há saída para a democracia
senão pelo exercício pleno da soberania popular. É o povo que escolhe.
É o povo que elege. O Congresso Nacional não tem esta autoridade,
não tem esse poder. Mas alguém vai dizer: Mas a Constituição diz
outra coisa. Vamos mudar a Constituição, mudemos a Constituição.
Nós temos que aproveitar tudo o que está acontecendo, tirar as lições
e aperfeiçoar nosso sistema democrático. Não tem como. O Congresso
Nacional não tem moral para escolher um Presidente da República.
Tem mais de trezentos deputados que respondem na Lava Jato. Como
que este Congresso vai escolher um presidente por um processo de
eleição indireta? Nós precisamos de eleições diretas, Senhor Presidente.
Eu quero conclamar esta casa para que todos os parlamentares aqui se
manifestem, se posicionem, mostrem que a representação do povo no
Estado do Maranhão tem uma perspectiva, um horizonte. E que a
gente sensibilize a bancada federal, os senadores da República a tomarem
juízo e fazer aquilo que é o certo para a democracia, que é a participação
do povo escolhendo, em caráter emergencial, o novo Presidente da
República. Portanto esse é o caminho, é a solução. Não vejo outro, não
há outro, nem na esfera política, nem na esfera jurídica. Alguns ficam
esperando a decisão do TSE. Se o Presidente Temer, o ilegítimo
Presidente Temer, se restar algum resquício de vergonha na cara, ele
tem que renunciar imediatamente para o bem do Brasil. Imediatamente.
E o Congresso Nacional tem que aprovar a Emenda constitucional que
garante a eleição direta em caso de vacância até seis meses antes do
encerramento desse mandato. Essa é a medida necessária. Esse é o
caminho, é o caminho jurídico e é o caminho político que têm condições
de restaurar a nossa democracia. Eu só espero que a gente aprenda com
essas lições. E eu tenho certeza que está sendo um grande aprendizado
não só para os políticos, mas para o povo também. Porque muita gente
se enganou e achou que a solução era o Impeachment e não foi. Nós
saímos da panela e caímos no fogo. A situação ficou muito pior e do
jeito que está é insustentável. Portanto, Senhor Presidente, eu conclamo
esta Casa para que a gente se expresse, que a gente se manifeste e que
a gente sensibilize a nossa bancada maranhense na Câmara e no Senado
a fazer a coisa certa. E a coisa certa nesse momento é eleições diretas
para Presidente da República.  Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Deputado Othelino Neto, cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, colegas jornalistas.  Realmente o tema que choca o Brasil
desde ontem são esses escândalos envolvendo o Presidente da
República Michel Temer, o Senador Aécio Neves e mais um deputado
federal de Minas Gerais.  Nós ficamos todos espantados, chocados. E,

muito embora meu partido faça dura oposição ao Governo Temer, por
considerá-lo ilegítimo, nós nem de longe comemoramos o que está
acontecendo com o nosso País, uma situação triste, lamentável. Nós
estamos na iminência de ter o segundo Presidente da República cassado
no intervalo de um ano. O Brasil numa grave crise financeira, numa
grave crise política e nós sem a perspectiva, cada vez mais, sem a
perspectiva de sair dela. Vozes lúcidas anunciaram, recomendaram que
a violência que se estava cometendo contra o Brasil, quando se cassou
uma Presidente da República eleita e sem cometer crime iria criar grave
instabilidade e uma radicalização sem precedentes no Brasil. O que foi
dito atrás, inclusive dito e repetido em rede nacional por tantas pessoas,
dentre as quais destaco o Governador Flávio Dino, está acontecendo
agora. E nós estamos num momento onde o Presidente da República
que já carecia de legitimidade pela forma como chegou à Presidência.
Agora, ele carece totalmente de condições políticas e morais de continuar
presidindo a República. Nós temos um senador da República afastado
hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que não é um senador qualquer,
ele teve quase 60 milhões de votos para presidente da República, por
um detalhe não se tornou presidente, e aqui eu não quero fazer nenhum
pré-julgamento, mas o fato é que o país vive um momento de grande
sensibilidade. E o que fazer neste momento? Não vejo outra alternativa,
que não a convocação de eleições diretas, muito embora as eleições vão
provavelmente retratar o momento de radicalização que vive o país,
mas, para liderar este momento de fragilidade, de efervescência, é
fundamental que seja alguém referendado pelas urnas. Qualquer outra
solução vai ser inviável. Ficou provado que o presidente Temer, que
foi alçado ao cargo de presidente com a missão de tirar o Brasil da crise,
no governo Temer, piorou a crise no Brasil com uma agenda extremamente
negativa e agora um escândalo dessa natureza que expõe mais uma vez
o Brasil internacionalmente. A notícia no mundo todo hoje nos grandes
jornais é o escândalo que está acontecendo no Brasil. Isso nos preocupa
e nos deixa tristes, nós que amamos o nosso País, que queremos ver o
Brasil sair da crise, mas a cada dia essa crise se radicaliza e piora,
portanto, certamente a solução não é agora esticarmos mais a corda, a
solução é que partamos para um entendimento nacional que não quer
dizer colocar o tapete em cima de nada, quer dizer que os poderes
constituídos, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal
podem e devem encontrar um caminho para que não se chegue a uma
convulsão social no Brasil. Tramita, na Câmara dos Deputados e está
na CCJ no ponto de ser apreciada, uma PEC que determina, que
estabelece, que, após a vacância do cargo de presidente da República e
de vice, como está na iminência de acontecer no Brasil, se convoquem
imediatamente eleições diretas. Creio eu, sem querer ser o dono da
verdade, que um começo de solução para este grave problema esteja na
convocação de eleições diretas, o Congresso fazendo essa modificação
na Constituição e o Supremo Tribunal Federal compreendendo que
esse é o caminho mais seguro. Não tenho dúvida de que o presidente
Temer não tem mais condição de governar o País. Fosse ele sensato,
coisa que ele não é, renunciaria imediatamente à presidência da
República. Mas o ato de renunciar ou não é personalíssimo, é algo que
só ele vai decidir. Se ele não o fizer, certamente, espero que o Congresso
Nacional o faça ou, em menor tempo, em tempo mais curto, espaço de
tempo mais curto, o Tribunal Superior Eleitoral, que já tem razões de
sobra, afaste o presidente Michel Temer e, assim, nós possamos
começar a nos livrar desse grande problema que entristece e preocupa
todos os brasileiros, independente de cor partidária ou de corrente
ideológica. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Max, cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, deputado Othelino, senhores deputados,
senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos veem pela TV
Assembleia, pela internet. O País vive um momento de grande tensão,
um momento grave para toda a Nação. Ontem foi divulgada na grande
mídia uma gravação envolvendo o Presidente da República em uma
situação constrangedora. Entendo que acima de posições ideológicas
devem prevalecer a justiça e a honestidade. Vejo que diante dessa crise,
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sem base social, sem uma bancada homogênea no Congresso, é quase
insustentável a permanência do Presidente Temer à frente da Nação. E,
acima de tudo, porque quem comete irregularidades tem que ser punido.
Então, no meu entendimento, é que essa crise é muito grande, vai ter
graves consequências e é insustentável a posição do Presidente Temer.
Agora, dizendo isso, não posso concordar quem foi contra o
impeachment da Presidenta Dilma, porque a Presidenta Dilma
comandou o maior esquema de corrupção do mundo, não tem precedente
no mundo o que aconteceu no Brasil sob o comando da Presidenta
Dilma e com fatos amplamente divulgados, delações, um esquema na
PETROBRAS, que está todo mundo preso, o tesoureiro do PT, todos
estão presos, Zé Dirceu está preso, Vacari está preso, Delúbio foi
preso. Então, se nós queremos passar a limpo o Brasil, nós não
podemos colocar nada para debaixo do tapete. Se o Temer cometeu
crime, ele tem que ser punido e tem que sair da Presidência da República.
Agora nós não podemos passar a mão também na Dilma, porque ela
roubou. Nós não podemos passar a mão no Lula, porque ele roubou,
porque são corruptos. E se nós queremos um Brasil novo, um Brasil
coerente, nós temos que passar por esse momento difícil. Esse
momento que pode levar, inclusive, a piorar a economia do País. Mas
é um expurgo necessário para que as próximas gerações do nosso
Brasil viva num clima de mais seriedade, mais correção, onde haja mais
confiança na política. Então o pau que bate em Chico, bate em Francisco.
O Ministério Público Federal está fazendo seu papel. O Supremo
Tribunal Federal está fazendo o seu papel. E aquelas dúvidas de
imparcialidade, que só perseguiu o PT, que só perseguiu o Lula, que só
perseguia a Dilma, dirimiram. A irmã do Aécio Neves está presa. O
Aécio Neves foi afastado de ser Senador. O Temer está para cair do
Governo, não tem amparo político. Cometeu irregularidades, tem que
sair. Agora querer puxar o passado de corrupção, da maior corrupção
do mundo comandada por Lula e por Dilma, é um equívoco. Nós
temos que caminhar é para um novo momento e que sejam depuradas
todas essas irregularidades. Porque nós podemos construir um Brasil
onde as pessoas confiem nos políticos, confiem na política. E mesmo
que isso leve a agravar a questão econômica, a piorar a situação do
Brasil em termos econômicos, mas nós ganhamos em termos de moral,
de ética e de depurar a situação política em nosso País. Se Temer tem,
cometeu o crime, que ele saia e pague pelos crimes. Não só ele, mas
todos aqueles Presidentes e Ex-presidentes que cometeram crimes em
nosso País. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Fábio Braga, 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Ricardo Rios, Senhores da Mesa Fábio
Macedo, Cabo Campos, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
Imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Assembleia,
Plenário. Eu tinha preparado um discurso e para uma fala hoje sobre
assuntos que chamariam atenção pelas boas notícias que o País estava
tendo nos últimos dias. Notícias essas que vinham do campo, do
agronegócio, da produção, da agricultura familiar, mas diante das
péssimas notícias e os telejornais que dão as boas notícias dão as más
notícias. As boas eram essas: o crescimento da produção de grãos no
País que, em 2016 e 2017, chegará a 22% a mais que a produção do ano
passado, nós chegaremos à casa de 227 milhões de grãos produzidos.
Estávamos estabilizando a moeda ao dólar, estávamos tendo um
crescimento nas vendas, estávamos melhorando o país. E eu cito que
essas boas notícias que estavam sendo propagadas nos últimos dias
pelos telejornais, elas vão ser ofuscadas durante algum tempo pelas
péssimas notícias vindas da política. Nós entendemos que para o
brasileiro, um país que tem uma produção como essa que cria bem, que
planta bem era algo que estimularia nós sairmos da crise, só para se ter
uma ideia, uma pessoa me perguntou: “Mas, Fábio, o que que tem a
ver a produção de grãos com a mesa da minha casa? Com a mesa do
meu vizinho?”. Ora, ao produzir mais, o Brasil barateia o consumo de
alguns alimentos. A soja está no leite, está na manteiga, está em 75% do
óleo de cozinha hoje, da soja que é plantada no nosso País. O milho é
outro grão, outra commodity rica em vitaminas e minerais usados

principalmente na culinária nordestina. O trigo é outro grão utilizado
na produção de pães e massas. Portanto, uma vez que a produção
aumenta, uma vez que a produção melhora no País, nós temos um
barateamento do custo na mesa das pessoas, nas mesas das
comunidades, e nós entendemos que isso faria melhorar e muito a vida
do cidadão brasileiro. Nós temos notícias que são verdadeiro espanto
para qualquer não brasileiro que esteja aqui: é presa a maioria dos
políticos, outros são investigados e outros já estão na cadeia. As notícias
boas vão ficando esquecidas, as notícias ruins vão sendo alardeadas.
Portanto, eu queria lamentar que, no momento em que nós estamos
cada vez mais dando uma saída para uma crise que já perdura por
vários anos, nós estamos também nos alagando em uma crise
institucional que também já está há um bom tempo fazendo parte dos
noticiários e chegando aos lares dos brasileiros e dos maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos.
Deputado Rafael Leitoa, ele pediu para mudar, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa. Realmente, eu tive que me ausentar,
durante três dias, por cumprir uma agenda extensa no município de
Timon. Recebemos a visita do Secretário Carlos Lula, na terça-feira,
visitamos as unidades e ele percebeu a importância e a necessidade
urgente de concluir a reforma do hospital Alarico Pacheco. Mas eu
fiquei muito feliz também porque sentiu e olhou o hospital Vitória,
que é um hospital privado, onde, desde o ano passado, nós tentamos
dialogar com o governo com a necessidade da aquisição desse prédio
para melhor servir à região leste do Estado do Maranhão com relação à
saúde pública. Importante também salientar que esse projeto e programa
do Governador Flávio Dino de aquisição de ambulâncias, amanhã, às
15h, o Secretário Carlos Lula e o Governador Flávio Dino entregarão
uma ambulância para uma Unidade de Pronto Atendimento que fica no
município de Timon, a UPA, além de outros oito municípios. Então, a
gente vê que o olhar sensível e a presença constante do secretário de
Saúde, nos municípios, porque, após Timon, ele foi a Caxias e a Codó,
fundamental para o bom desenvolvimento da saúde pública. Mas,
Senhor Presidente, eu também tive que ficar na nossa cidade ontem
por conta de um momento muito importante para a cidade e para a
região leste do Estado do Maranhão, que foi o seminário do projeto da
FUNAC, que é a implantação da unidade da semiliberdade, Deputado
Cabo Campos. Hoje todos os jovens e adolescentes infratores do estado
do Maranhão vêm para São Luís, principalmente da nossa região porque
Imperatriz já tem uma unidade, mas fica longe do convívio familiar,
fica longe do convívio social dos amigos e dos parentes, o que dificulta
com certeza a ressocialização e também dificulta para o juiz decidir
medidas mais severas para aquele jovem por conta exatamente desse
distanciamento e também das dificuldades para as famílias visitarem
esses internos em São Luís. Tivemos esse seminário ontem com a
doutora Elisângela, membros do Ministério Público, do Judiciário, da
Defensoria Pública do Estado que logo mais, às 11 horas, esta Casa
homenageia com a sessão alusiva aos 16 anos de celebração da
Defensoria Pública do Estado. Estivemos presentes com os conselhos
comunitários, a unidade já está sediada na cidade de Timon para atender
a região leste do Maranhão, uma unidade de semiliberdade. Na parte da
tarde, vistoriamos outros locais onde pudemos implementar uma
Unidade de Internação Provisória e também uma Unidade de Internação
Definitiva para que a gente tenha mais um serviço do Estado na nossa
região. É importante para a Justiça, é importante para a sociedade, é
importante também para essas famílias que convivem com adolescentes
infratores porque ali poderão acompanhar melhor a recuperação e a
ressocialização desses jovens. Mas, sobretudo, é de fundamental
importância a garantia de direitos que também tem acontecido na nossa
cidade por meio da educação, das escolas de tempo integral e de todo o
investimento que é feito também no esporte. A Prefeitura de Timon
tem um projeto belíssimo chamado Jovens de Futuro que descobre
talentos e tira também da marginalidade. Nós não podemos fechar essa
porteira porque, além de colocar essas unidades de ressocialização,
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temos que garantir a efetividade das políticas sociais para essa
juventude. E temos feito isso através, inclusive, de emenda parlamentar
com a construção do ginásio poliesportivo Francisco Carlos Jansen,
que servirá para desenvolver projetos voltados para a juventude, para
a criança para o adolescente. Então, Senhor Presidente, era esse o
motivo da minha ausência, mas estou de volta firme e forte para que a
gente possa continuar lutando pelo nosso estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas que nos acompanham através da TV Assembleia,
telespectadores. Senhor presidente, pastor Otoniel o nosso cordial,
bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Brasil, sobre essa crise que se abate sobre nosso
querido Brasil. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que
recusa o lucro injusto, cuja mão na aceita suborno, que tapa os ouvidos
para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar
o mal, é esse o homem que estará nas alturas. Seu refúgio será a
fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará,
Isaías (33-15,16).  “De tanto vê triunfar as nulidades, de tanto vê
prosperar a desonra, de tanto vê crescer a injustiça, de tanto vê
agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar
a virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”. Ruy
Barbosa, no início do século passado. Senhoras e Senhores, a pauta do
nosso pronunciamento é um recorte da nossa atuação de que nós temos
no parlamento, mas eu quero fazer a introdução a esses breves cinco
minutos do Pequeno Expediente para falar da crise que se abala sobre
o Brasil, uma crise financeira, uma crise política, mas uma crise ética.
E o Brasil precisa ser passado a limpo. O Estado do Maranhão precisa
a ser passado a limpo. A administração pública precisa ser passada a
limpo. Se num passado não tão distante nós tivemos o Impeachment
da Presidente Dilma e toda reviravolta dos últimos acontecimentos da
Lava Jato, não é distante prever que bem próximo do nosso olhar, bem
próximo do nosso cotidiano, nós temos os mesmos problemas graves
evidenciados em todo o Brasil. Problemas que muitos não têm, às
vezes, têm até coragem, mas não têm moral para apontar o dedo, não
têm moral para criticar, não têm moral para falar. E não só o Brasil
precisa ser passado a limpo, mas o Estado do Maranhão também
precisa ser passado a limpo. Tenho certeza que se no Maranhão tivesse
uma lava-jato, uma CPI com profundidade nas relações administrativas,
com certeza iria encontrar muito furo, muitos problemas a serem
averiguados, investigados e esclarecidos para a sociedade. Mas que
Deus possa estender suas mãos poderosas sobre o Brasil, para que
possamos ter equilíbrio, maturidade, responsabilidade para sair dessa
crise que ora se abate sobre o nosso querido Brasil. Senhor Presidente,
ontem participamos de uma audiência pública no Plenarinho desta
Casa para tratar sobre questões relacionadas à segurança pública,
segurança pública da população e garantia de qualidade de vida para os
agentes da segurança pública. Estavam presentes delegados, agentes,
peritos, escrivãs, investigadores da Polícia Civil. E de vários temas
tratados, nos foram apresentados relatórios da situação caótica em que
se encontram as delegacias no nosso Estado do Maranhão. Nós,
inclusive, mais uma vez, colocamos o nosso posicionamento e a nossa
defesa incondicional da segurança pública e dos agentes da segurança
pública, pela valorização salarial, pelo aumento do efetivo, pela reforma
das delegacias. Reforma essa, inclusive, anunciada pelo Governador
Flávio Dino. E solicitamos as informações para que o governador Flávio
Dino, por meio da Secretaria de Segurança, possa informar esta Casa
sobre o cronograma de recuperação, de reforma das delegacias. Ontem,
na audiência pública, nós tivemos o relato da situação precária em que
as delegacias se encontram, tanto da região metropolitana como no
interior do estado. Relato de que há delegacias sem condições, como é
o caso da delegacia de Rosário. Mas, Senhor Presidente, eu quero fazer

só mais uma observação que é um convite a todos os deputados para a
audiência pública que será realizada amanhã, às 08h30min da manhã,
uma audiência pública solicitada pelo deputado Sérgio Vieira, pelo
deputado Eduardo Braide, pelo deputado Wellington do Curso, os três
têm autoria nesse requerimento. Vamos tratar sobre o impacto regional
do fechamento das guserias no município de Açailândia. Então, amanhã,
às 08h30min, estaremos na cidade de Açailândia, na Câmara Municipal
de Açailândia, tratando de um tema de suma importância que é da
geração de emprego e renda e a manutenção da garantia desses postos
de trabalho em Açailândia, discutir as possibilidades de abertura de
novos mercados, apresentar soluções para o estado do Maranhão e
para o Brasil. Portanto, uma audiência de suma importância para o
estado do Maranhão, para a cidade de Açailândia e as cidades em torno
de Açailândia. Para concluir, Senhor Presidente, na próxima segunda-
feira, às 10 horas da manhã, na Vara Direitos Coletivos, nós teremos
uma audiência com o doutor Douglas para tratar sobre a questão da
Odebrecht. Chega de Odebrecht no Maranhão! Os fatos mostram isso,
os casos de corrupção da Lava Jato mostram isso. Chega de Odebrecht
no Maranhão. Nós temos que cancelar esse contrato da Odebrecht na
cidade de Paço do Lumiar e na cidade de Ribamar. Durante os anos de
2015 e 2016, nós realizamos duas audiências públicas, o atual prefeito
de Ribamar, Domingos Dutra, inclusive era bem enfático quando
chamava a Odebrecht de “Odepeste”. Já estamos com quase cinco
meses e o prefeito ainda não revogou esse contrato, não cancelou esse
contrato com a Odebrecht. Eu conto com a sensibilidade, com a palavra
de homem público do prefeito Domingos Dutra e acredito também na
capacidade administrativa e na sensibilidade do prefeito de São José de
Ribamar, para que ele possa cancelar esse contrato com a Odebrecht
que tem prejudicado a população de São José de Ribamar e de Paço do
Lumiar. Na próxima terça-feira, eu creio que nós vamos avançar,
senhoras e senhores, cabe até uma audiência pública sobre as ações da
Odebrecht e da OAS no estado do Maranhão. Era o que tinha para o
momento, senhor presidente, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem
apartes. Deputado Zé Inácio, na sua passagem, registre a sua presença,
por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhores deputados, deputadas, senhor presidente. Na
verdade eu nem ia me inscrever para falar, para comentar o episódio
ocorrido e denunciado, tanto ontem como o que aconteceu na manhã de
hoje. Tomei, inclusive, conhecimento e presenciei algumas falas de
deputados que nos antecederam, relatando e se manifestando sobre o
caso. Mas não poderia deixar de subir a esta tribuna e deixar de me
manifestar sobre esse episódio que é pauta nas conversas em todo o
Brasil e em grande parte do mundo, que foi a revelação de que o
Presidente Temer teria dado, pedido que se fosse garantido o silêncio
do Cunha. O Cunha, que foi juntamente com Temer, o capitão do
golpe, aquele que conspirou no Congresso Nacional, principalmente
na Câmara contra a Presidenta Dilma. E o preço do silêncio é o
pagamento mensal de propinas na ordem de quinhentos mil reais para
que ele não delate a conspiração que chegou, que findou com o golpe da
Presidenta Dilma. E o episódio de hoje pela manhã a que alguns se
referem que o que está acontecendo no Brasil, via o processo Lava
jato, envolve todos os partidos. O que acontece e o que aconteceu hoje
de manhã é aquilo que nós sempre denunciávamos e sempre cobrávamos.
Porque, na verdade, a lei tem que valer para todos. E as denúncias à
imprensa não pode usar de forma seletiva, vazamento para acusar um
ou outro partido. E o que aconteceu hoje foi uma situação que nem a
própria Lava Jato, nem a grande a imprensa teve como segurar, que
foram as denúncias contra o PSDB, as denúncias contra o Aécio Neves.
Mas outra coisa que me fez subir a esta tribuna foi a fala do Deputado
Max Barros. É bem verdade que nós que estamos neste parlamento.
Nós temos a imunidade parlamentar, podemos usar a palavra para
muito bem nos manifestar sobre os fatos, mas nós não podemos usar
desta tribuna para ser irresponsável. E o Deputado Max Barros não só
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faz uma fala política, mas ele é irresponsável na medida em que ele diz
que a Presidente Dilma roubou, o Presidente Lula roubou. Quando não
se tem nenhuma sentença que condene nenhum dos dois. Até a
Presidente Dilma, que foi golpeada, ela foi acusada não de crime comum
ou de crime de responsabilidade caracterizado na Constituição Federal.
Ela foi acusada de supostas pedaladas fiscais. O que nunca foi provado
e que nunca existiu. O Presidente Lula não tem nem sequer uma única
condenação. Então, mesmo que se faça e suba a esta tribuna para
colocar o pensamento político, mas não podemos fazer isso de forma
irresponsável. Porque o Deputado Max Barros agora acha que é o
Moro do Maranhão, que julga as pessoas de forma sumária. Então,
deputado, tenha mais responsabilidade, porque aquilo que V. Ex.ª diz
hoje pode de repente, de forma até irresponsável, ser usado contra V.
Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor presidente, inclusive aqui hoje cumprimentando
V. Ex.ª em nome de todos os deputados, cumprimentar a imprensa, a
galeria, todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão,
todos tenham um excelente dia e que Deus possa abençoar a todos os
maranhenses. Eu queria iniciar primeiro fazendo uma consideração
importante, por isso a demora até chegar a esta tribuna. Eu estava
dando uma entrevista, o deputado Wellington nos antecedeu falando
também da crise política deste País, mas não poderia deixar também de
fazer referência ao tema. Eu citei uma frase ainda há pouco de Luther
King que diz o seguinte, deputado Wellington: “Eu não tenho medo do
grito dos maus, eu tenho medo é do silêncio dos bons”. Então o
Congresso, os bons, deputado Rafael, têm que se posicionar, têm que
fazer uma reforma profunda naquela Casa, nós temos que mudar o
cenário político deste País para que a sociedade continue acreditando
na verdadeira política daqueles homens bons, íntegros, honrados que
querem defender essa sociedade. Mas eu queria, senhoras e senhores,
hoje, aproveitar esse momento para destacar a audiência que nós
tivemos ontem. Audiência pública pertinente ao tema que para nós é
um tema que nos diz respeito, porque eu sou oriundo da Polícia Civil,
sou investigador de polícia. E a audiência ontem foi para defender a
instituição Polícia Civil. Ontem recebendo várias autoridades nesta
Casa, no plenarinho, o presidente do Sinpol, o Sindicato da Polícia
Civil, Elton John, junto com todos representantes do sindicato, policiais
civis, que foram as autoridades maiores, representante dos escrivães
de polícia, dos delegados, da associação dos delegados, doutor Marconi.
E nós discutimos as problemáticas envolvendo a Polícia Civil do Estado
do Maranhão. Eu quero citar uma frase aqui, Senhor Presidente, que
vou abrir aspas para essa frase que diz: “A Polícia Civil está sumindo”.
Vou citar mais uma frase: “A Polícia Civil pede socorro, Deputado”.
Porque a instituição Polícia Civil precisa de um olhar mais atento, mais
sensível para as suas problemáticas diárias. E eu digo isso porque as
fotos que foram mostradas ontem da situação de delegacias que precisam
ser reformadas. E em 2015 eu já encaminhei ao Governo esse
posicionamento para que nós pudéssemos reformar as delegacias e
tivemos outra audiência publica. Deputado Max Barros, em 2015.
Apresentei, também solicitamos a capacitação permanente de nossos
policiais, a valorização no que se refere aos vencimentos, à melhoria.
Porque somos hoje poucos investigadores, escrivães que fazem parte
desse contexto atuando em todo o Estado do Maranhão. Para vocês
terem uma dimensão, nós temos hoje ainda 78 municípios sem a
presença da Polícia Judiciária. E eu digo isso para que nós possamos
refletir entorno da segurança pública. Quem investiga é a Polícia Civil.
Quem faz o procedimento da instrução do inquérito policial é a Polícia
Civil, que vai futuramente remeter esse inquérito à justiça, que, com as
provas robustas, vai condenar aqueles que tentam contra a sociedade.
Então o que nós queremos é acabar com os assaltos a bancos, que já
houve muitos no Maranhão. Porque quando a polícia investiga, vai
chegar aos culpados, vai puni-los e, assim, nós vamos evitar os assaltos
a bancos. Recentemente recebi uma resposta, e depois eu vou fazer

questão de ler essa resposta do Banco do Brasil com a reinstalação da
agência de Peritoró. Estive em uma audiência publica lá e a agência
bancária voltou a funcionar e a superintendência fez referência a que
não haja mais assaltos, porque senão o Banco do Brasil vai fechar a
agência de novo. Então, senhoras e senhores, não só nesse ponto dos
assaltos, mas também da Polícia Civil atuando firme no combate a
criminalidade e ao tráfico de drogas, a esse mal social que tem atingidos
as famílias maranhenses. E nós precisamos atuar firme no combate à
criminalidade, não só de forma ostensiva. E eu parabenizo o Governo.
Vocês sabem que nós somos entusiastas das ações empreendidas pelo
Governo que se refere à segurança pública. No ponto da Polícia
ostensiva e da Polícia Militar, que está nas ruas resguardando a
sociedade, o aumento do contingente das policiais, as novas viaturas,
a que se fazer esse registro, mas nós precisamos avançar. Como nós
precisamos avançar? Precisamos de mais viaturas. A Polícia Civil ontem,
na região de Cururupu, com apenas duas viaturas. Então houve a
solicitação para aquela região, mas imagino que todo o Maranhão
precisa renovar sua frota de viaturas e policiais tanto da Polícia Militar
como da Civil. Há também a preocupação com armamentos adequados,
com um treinamento constante, enfim, nós precisamos de muitas ações.
Porém, eu quero expressar que a audiência pública cumpriu o seu
objetivo e V. Ex.ªs vão ter o relatório dessa audiência que será publicado
no Diário Oficial. Vamos encaminhar reiterando os pontos que ainda
não foram alcançados e, claro, os pontos que já foram alcançados.
Quero parabenizar o governo porque ele já tomou medidas para
fortalecer. E o que nós queremos é avançar, pois o nosso papel estamos
cumprindo que é ouvir as entidades, ouvir a sociedade e poder trazer
as demanda para esta Casa. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente
deputado Othelino, eu queria fazer uma comunicação à Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pois não, deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, todas
as afirmações que eu faço estão baseadas no manto do Direito que nós
temos de pronunciar o que disser e não ser processado. Então eu
queria dizer a V. Ex.ª que, quando eu afirmei que houve corrupção por
parte do presidente Lula e da presidente Dilma, eu faço também como
cidadão. Então em relação a essas afirmações eu abro mão da minha
imunidade parlamentar. Se precisar fazer por escrito, eu faço e ratifico
o que eu disse no meu pronunciamento anterior.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder
Executivo (lê). Tem pareceres favoráveis das comissões técnicas. Está
inscrito para discutir o deputado Adriano Sarney por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Presidente, só uma Questão de Ordem, antes da palavra do Deputado
Adriano, uma vez que o Deputado Max Barros abre mão da imunidade
parlamentar, eu vou solicitar à presidência do meu Partido no Estado
que faça uma representação contra ele, uma interpelação judicial para
ele provar na Justiça se o presidente Lula e a presidenta Dilma roubou.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – É uma honra,
Presidente, ser processado pelo PT.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu solicito aos deputados que se desejarem
prosseguir a discussão façam no Tempo do Bloco, já tem orador na
tribuna. Deputado Adriano Sarney, por dez minutos, com apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão

do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, Imprensa, Telespectadores da TV Assembleia,
Internautas, Funcionários desta Casa, Maranhenses. Subo agora a esta
Tribuna para pontuar este Projeto de Lei que será votado agora, de
autoria do Executivo, que trata do Programa Maranhão Verde. Este
Programa Maranhão Verde é simplesmente uma cópia do Programa
Federal, que é o Programa Federal Bolsa Verde, instituído pelo
Ministério do Meio Ambiente. Isso que eu acabei de falar não é uma
crítica, pelo contrário. O Bolsa Verde é um benefício dado pelo
Ministério do Meio Ambiente para as reservas, para as unidades de
conservação, e o governador Flávio Dino agora enviou a esta Casa um
programa que trata das unidades do estado, benefícios para as unidades
do estado. Claro que tem aquela frase famosa que diz que nada é criado
e sim copiado, e o governado Flávio Dino faz uma cópia muito bem
feita do projeto do governo federal. Certamente terá o meu voto hoje
nesta Assembleia Legislativa, mas eu gostaria, antes de subir e pontuar
sobre esse projeto estadual, que é uma cópia muito bem feita, louvável
do programa do governo federal, pois esse programa trata também de
fomentar e desenvolver projetos voltados para o apoio à conservação
e recuperação ambiental nas unidades de conservação estadual. Claro
que temos ou teríamos que discutir um pouco mais esse projeto, porque
sabemos que algumas unidades de conservação estadual se encontram
em situação precária. Então, precisamos ver de que forma este projeto
será desenvolvido nestas unidades que praticamente não existem mais.
É importante continuar fiscalizando e esse é o nosso papel nesta Casa
após a aprovação desse projeto, para que não haja nenhum tipo de
propaganda enganosa a exemplo do que está sendo feito hoje em relação
às escolas dignas, em relação à segurança, em relação a outras
propagandas enganosas que estão sendo executadas pelo governo
estadual. Certamente continuaremos fiscalizando para ver se esse
projeto de lei, que certamente será aprovado hoje nesta Casa, vai ser
implementado de forma correta sem a demagogia de sempre, sem a
questão de sempre da propaganda enganosa e falsa tão habitual do
governo comunista. Muito obrigado, senhor presidente. O meu voto e
a minha orientação são para aprovação desse projeto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Deputado
Adriano, eu queria fazer um aparte para Vossa Excelência se pudesse.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Sim,
deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (aparte) – Eu sou
membro da Comissão de Meio Ambiente da Casa e esse projeto passou
pela relatoria. Eu inclusive tive acesso, mas eu acho um programa mais
uma vez em véspera de eleição, portanto, um programa eleitoreiro
porque é uma bolsa que vão dar para essa questão do Programa
Maranhão Verde. Nada contra, mas por que isso aí não foi desenvolvido
desde o primeiro ano do governo do Flávio Dino? Por que só às vésperas
da eleição, para reeleição, ele vai mandar agora a esta Casa um programa
desses, para poder dar uma bolsa? É mais um programa eleitoreiro que
eu não assinei, eu não compactuei como membro da Comissão de Meio
Ambiente e jamais faria isso, porque é claro que é uma imoralidade,
cheio de escândalos que tem esse governo, mais um programa eleitoreiro
para desenvolver. V. Ex.ª está de parabéns em discutir isso, parabéns
pelo seu pronunciamento. Só para dizer que eu também, que sou membro
da Comissão de Meio Ambiente, não compactuei e não assinei pela
relatoria desse projeto. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado, Sousa Neto, que certamente é um deputado que faz oposição
muito competente nesta Assembleia e que vai nos ajudar a fiscalizar
esse programa. Quais os critérios para a entrega, para transferência
dessa Bolsa Verde? Vai existir politicagem? Quem vai distribuir? Vai
ser o Márcio Jerry junto com seus amigos comunistas que vão decidir
a quem eles vão entregar? Quais as famílias que vão entregar? Em que
contexto eles vão entregar esse benefício? Então aí nós vamos saber,
em um segundo momento, se esse programa será eleitoreiro ou não. Se

for eleitoreiro, certamente, com a nossa fiscalização, com a nossa
atenção, nós vamos acusar o golpe, vamos dizer assim, já que ele gosta
tanto dessa palavra, e nós vamos fazer o que deverá ser feito. Nós
estamos vendo que o nosso Brasil está mudando, que as coisas estão
mudando, e o governador Flávio Dino precisa ter a ciência disso que
está acontecendo. Então essas são as minhas palavras e vamos continuar
seguindo e fiscalizando não apenas esse programa, caso ele seja
aprovado nesta Casa, pois será certamente com a grande maioria de
deputados governistas e também com meu voto, que sou da oposição,
mas vamos continuar fiscalizando e de olho nesse projeto e em outros
projetos que estão aí sendo executados pelo governo do Estado, muitos
deles de forma eleitoreira e de forma enganosa com propagandas na
televisão, mas vamos ficar de olho. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em Votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção.
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 355/2017,
de autoria do Deputado Stênio Rezende. Requer que após ouvido o
Plenário seja submetido ao regime de tramitação de urgência para
discussão e votação em uma Sessão Ordinária o Projeto de Resolução
Legislativa que concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Desembargador Raimundo José Barros de Sousa. Em Discussão. Em
Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Será incluído na Ordem do Dia, de segunda-feira. Requerimento nº
361/2017, de autoria do Deputado Bira do Pindaré (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento de autoria do Deputado César Pires. O
Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento à deliberação da Mesa. O Deputado Edilázio está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Inclusão na Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de segunda-feira, 22 de Maio: Requerimento
nº 363/2017, de autoria da Deputada Nina Melo. Requerimento nº 365/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde. Requerimento nº 366/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio e também o
projeto de resolução do deputado Stênio. Comunico aos senhores
deputados e às senhoras deputadas a realização da sessão solene em
homenagem aos 16 anos da Defensoria Pública no Estado do Maranhão,
às 11 horas, aqui neste plenário. Estão todos convidados.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinicius Louro.
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Tempo da
Liderança, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa, logo após o Bloco Unidos
pelo Maranhão. Deputado Rogério, V. Ex.ª vai utilizar o tempo?
Deputado Rogério Cafeteira, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu venho aqui hoje parabenizar a Defensoria Pública
que, no dia de amanhã, tem o seu dia de comemoração, mas como não
teremos sessão amanhã, eu vou utilizar o dia de hoje para fazer essa
homenagem e lembrar a todos aqui presentes que em seguida a esta
sessão haverá uma sessão solene em homenagem à Defensoria Pública.
Aproveito para cumprimentar todos os defensores do Maranhão e do
Brasil e faço os cumprimentos na pessoa do Dr. Werther de Moraes
Lima Júnior, defensor público geral do nosso Estado. A Defensoria
Pública é a representação de maior inclusão democrática no jogo
discursivo do direito, pois atende aqueles que não têm condições de
pagar por serviços jurisdicionais. Por isso, tenho a convicção de que o
Defensor é um verdadeiro agente político de transformação social na
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medida em que representa às pessoas que não têm, Deputada Andréa,
a condição de pagar por um auxílio jurídico. O direito fundamental à
assistência jurídica integral e gratuita, previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, é exercido pela Defensoria Pública, instituição
essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbida dessa missão de
prestar orientação jurídica e a defesa dos necessitados que contribui
diretamente para o equilíbrio democrático do país e, como sabemos,
infelizmente, o nosso país ainda é carente do acesso à Justiça, muito
ainda falta a ser feito e as melhorias estão sendo realizadas de maneira
gradual. E aproveitando a ocasião, Senhor Presidente, eu quero fazer
uma lembrança da Indicação já feita por mim aqui na Assembleia, que
é a implantação de um núcleo de Defensoria Pública para o município
de São João dos Patos, Deputado Sérgio, um pleito importante, muito
cobrado pela população daquele município e da região. Nós temos um
núcleo, em Pastos Bons, mas é grande o desejo e o número pedidos que
recebo para que São João dos Patos também seja atendido nesse pleito.
Então, aqui eu reitero, mais uma vez, os meus parabéns à Defensoria
Pública, em nome de todos seus profissionais e parabéns pelo trabalho
que vem sendo feito, em especial aqui no Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Valéria Macedo, por 5 minutos, com
apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO –
Presidente, eu declino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Andréa Murad, pela Liderança do
Bloco de Oposição.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa. Hoje, eu fiquei de tratar com o deputado Rogério sobre a
questão da Secretaria de Educação, mas devido à Sessão Solene de
daqui a pouco, nós conversamos e decidimos deixar o tema para semana
que vem. Mas mesmo diante disso, eu já quero adiantar que vou ajuizar
uma ação popular em face do governador Flávio Dino, do Márcio Jerry
pelo ato lesivo, deputado Sousa Neto, de tentar ludibriar a população
pela veiculação de propaganda enganosa em relação a todas essas
escolas, porque elas realmente não existem. Também quero dizer,
deputado Rogério, que, antes disso, vou aguardar a resposta do ofício
da SINFRA, dando mais uma chance ao governo de se defender, mas
creio eu que não vai adiantar de nada. Então, a ação vai ficar pronta
para ser dada a entrada. Mas quero falar, principalmente sobre Coroatá,
estou indo agora à Codevasf com os presidentes de associações e de
vários povoados, onde, até o final de junho, vamos fazer inauguração
dos poços solicitados e conseguidos pela ex-prefeita, Teresa Murad,
junto ao deputado federal, Hildo Rocha, em Brasília, porque agora
também acabou de conseguir o restante dos recursos para finalizar os
poços. Então, até a metade de junho, o superintendente da Codevasf já
me garantiu que vai inaugurar os poços. Eu estou levando os presidentes
das associações até lá neste minuto para uma reunião às 11 horas.
Então deixo o meu recado para Coroatá, porque eu estou nessa luta
com os povoados, sou representante de Coroatá, assim como sou
representante de todo o restante do Maranhão, mas Coroatá tem um
lugar muito especial guardado no meu coração. Eu sou defensora acima
de tudo e estou na luta, deputado Sousa Neto, pelo povo que já anda
tão sofrido com o início, apenas o início, daquela administração que já
está fazendo o povo penar. Então muito obrigada a todos. Estamos
juntos, Coroatá!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Bloco Parlamentar Independente. Deputado Max
Barros. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa Murad.
Declina. Partido Verde. Deputado Rigo Teles. Ausente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA – Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a
presente sessão. Gostaria de comunicar aos senhores deputados e
senhoras deputadas a realização da sessão solene em homenagem aos
16 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, às 11 horas,
neste plenário.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Questão de
Ordem, Senhor Presidente. V. Ex.ª está muito bem sentado na
Presidência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SÉRGIO VIEIRA - Muito obrigado, Deputado Sousa Neto. Encerrada
a Sessão.

Resumo da Ata da Quinquagésima Quarta Sessão
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em dezessete de maio de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo

Campos.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa
Neto, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Ana do Gás, Edivaldo
Holanda, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho, Léo Cunha,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O Presidente em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados Professor Marco Aurélio, Sérgio
Vieira, Cabo Campos, Júnior Verde, Zé Inácio, Nina Melo e Wellington
do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
do Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, de autoria do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, que altera o Inciso XXVII do
Artigo 3º da Lei Complementar nº 48/2000, que criou o Fundo Especial
de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário e o Projeto de Lei
nº 109/2017, também de autoria do Tribunal de Justiça do Maranhão,
que acrescenta itens nas Tabelas III, IV, V e XIV, anexas à Lei nº 9109/
09, que dispõe sobre Custas e Emolumentos. Com parecer verbal e
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do
Trabalho, os referidos projetos foram aprovados, nos seus turnos
regimentais e encaminhados à Sanção Governamental. O Requerimento
nº 355/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, foi transferido
para a próxima Sessão Ordinária, devido a ausência do autor em Plenário.
Nos termos do Artigo 113 do Regimento Interno foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 056/
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2017, de autoria do Poder Executivo e os Requerimentos nºs: 359/
2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior; 361/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré e 362/2017, de autoria do Deputado César
Pires. No primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado
Bira do Pindaré. No tempo dos Partidos e Blocos Parlamentares o
Deputado César Pires falou pela Liderança do PEN. O Deputado
Sousa Neto pelo Bloco Parlamentar de Oposição e a Deputada Andréa
Murad pela Liderança deste Bloco. O Deputado Edilázio Júnior falou
pelo Partido Verde. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
18 de maio de 2017.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 11 DE MAIO DE 2017 ÀS 11h30

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO
A SENHORA NAIR PORTELA - Magnífica Reitora da Universidade
Federal do Maranhão
A SENHORA JAMILLY MATOS PONTES - Superintendente de
Assistência à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
A SENHORA SILVIA COSTA LEITE – Secretária-Adjunta de Ações
e Serviços de Saúde
A SENHORA ANTÔNIA CRISTINA SOUSA PEREIRA - Conselheira
do Coren-MA
O SENHOR FLÁVIO SAMUEL - Presidente da Comissão de Direito
Previdenciário da OAB
A SENHORA LUANA CASTRO - Representante da Associação
Brasileira de Enfermagem (ABEn)

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Declaro aberta a sessão solene convocada
pelo Requerimento nº 180/2017, de minha autoria, deputada Valéria
Macedo, em homenagem ao Dia do Enfermeiro, comemorado no Brasil,
no dia 12 de maio. Convido, para compor a Mesa, a Magnífica Reitora
da Universidade Federal do Maranhão, Dra. Nair Portela. Convido,
para compor a Mesa, a Senhora Jamilly Matos Pontes, superintendente
de Assistência à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Convido,
para compor a Mesa, a Excelentíssima Senhora Silvia Costa Leite,
secretária adjunta de Ações e Serviços de Saúde, neste ato representado
o Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Convido, para compor
a Mesa, a Senhora Antônia Cristina Sousa Pereira, conselheira do Coren-
MA, representando o presidente do Conselho Regional de Enfermagem.
Convido, para compor a Mesa, o Senhor Flávio Samuel, presidente da
Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Convido, para compor a
Mesa, a Senhora Lucimeire Pinto, vice-presidente do Sindicato da
Saúde. Convido, para compor a Mesa, a Senhora Luana Castro,
representando a ABEn, Associação Brasileira de Enfermagem, e o
Instituto Florence. Neste momento, nós nos colocaremos de pé e
ouviremos o Hino da Enfermagem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Neste momento, nós assistiremos a um vídeo
em homenagem ao Dia do Enfermeiro.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Bom dia.
Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos, de todas as pessoas,
estudantes, profissionais de enfermagem, pessoas gestoras das
Instituições que formam os profissionais da enfermagem.
Cumprimentar aqui a Dra. Ana Larissa, coordenadora de enfermagem
do Instituto Florence, que gentilmente está nos apoiando e dando aqui,
trazendo os alunos para fazer algumas ações de enfermagem aos
visitantes e funcionários da Casa. Cumprimentar a Conselheira
Municipal de Saúde Esmeralda Freire que está aqui presente, também
militante do Movimento Trabalhista do meu Partido, o PDT, nosso

partido, não é, Esmeralda? Lena Maria Barros Fonseca, Coordenadora
de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, muito obrigada
pela sua presença. Nailde Melo Santos, Diretora de Enfermagem do
Socorrão I. Quero agradecer a sua presença, Nailde. Camila Tames,
coordenadora de Enfermagem do SEMEP, que se faz presente. Muito
obrigada, Camila. Anne Priscila Santos, obrigada pela sua presença.
Alan Coutinho e Geilene Ribeiro, representando a gerente de
Enfermagem do Hospital São Domingos. Mais uma vez parabéns,
Hospital São Domingos, pelo trabalho que desenvolve nas campanhas
de saúde, muito obrigada pela presença. Wilkesiana Cunha,
coordenadora de Estágio da Escola Anna Nery, agradeço também a sua
presença. A França Chaves, conselheira do COREN, mais uma vez
obrigada, COREN, pela sua participação. Rosane Mafra, coordenadora
do núcleo de segurança dos pacientes do Hospital da Mulher. Doutora
Rosane Mafra, uma grande enfermeira que colabora muito com as
nossas ações e com os nossos seminários. E a Tenente Coronel Solange
Frazão, representando a diretoria de saúde da Polícia Militar. A doutora
Rita Carvalhal, representando a superintendência do HU. Muito
obrigada a todos, aos alunos das escolas, instituto Florence e a todos
que aqui participaram das comemorações do Dia do Enfermeiro na
Assembleia Legislativa do Maranhão. Inicialmente eu iria usar a tribuna,
mas não podemos deixar o assento vago. Nós não temos outro deputado
presente. Eu vou usar a palavra daqui da Mesa. Excelentíssimas,
Excelentíssimos, como vocês puderam ver, o vídeo que indica os estudos
atuais, existem dois caminhos para a realização profissional e humana,
o conformismo e a originalidade. O conformismo significa seguir a
multidão, percorrendo os caminhos convencionais e mantendo os status
quo de nossa profissão, que é muito desvalorizada atualmente. A
originalidade é tomar um caminho menos trilhado, defendo um conjunto
de ideias novas que contrariam o pensamento corrente, mas que no fim
resultam em algo melhor para a saúde, para todos nós. Desde que
cheguei nesta Casa, Senhores e Senhoras aqui presentes, como Deputada,
em 2011, que venho buscando um novo caminho para a Enfermagem,
aqui no Maranhão, com projetos, audiências públicas, debates, Sessões
Especiais, como esta aqui, que todos os anos fazemos questão de
realizar para relembrar a esta Casa, que é a maior Casa do Povo, da
importância dessa profissão para a saúde pública e privada de todo o
Estado em nível nacional, enfim, em nível de mundo, dentre outras
atividades que temos feito aqui que visam promover, “a destruição
criativa” de velhos paradigmas e construir um caminho novo, mais
humanizado, mais reconhecido, de melhores condições para os
profissionais da Enfermagem e para os demais profissionais da Saúde,
de um modo geral. Aqui no Maranhão, e digo isto inconformada, tenho
presenciado de sucessivos governos as mesmas práticas, os mesmos
equívocos. Queremos melhorar a saúde pública apenas com
investimentos em tijolos, telhas e equipamentos. Há uma tendência de
enfrentar os problemas da saúde do Estado mediante a construção de
hospitais novos, de unidades básicas de saúde e até mesmo de compras
de equipamentos, em nível geral, Estados e Municípios em todo o
Brasil, mas sustentabilidade do funcionamento desses aparelhos
públicos com sua manutenção é negligenciada. Em todos os governos,
nos últimos 20 anos, sem sombra de dúvidas, é tanto que o
subfinanciamento em nível nacional mostra isso. E o Governo federal
continua incentivando os municípios na construção de unidades básicas
de saúde de hospitais, que nós sabemos as dificuldades de manutenção,
além de não se levar em conta de consideração os recursos públicos
para manutenção dos novos e velhos aparelhos públicos, os sucessivos
governos estaduais têm sido negligentes com recrutamento adequado e
constitucional de recursos humanos. O último concurso para a saúde
no Estado, salvo engano meu, data de 1992, uma coisa inaceitável e que
nenhum governo nesses últimos anos se sensibilizou pela extrema
necessidade de realizar um recrutamento de profissionais da saúde
para o nosso SUS estadual. Essa é uma crítica que deixa a todos os
governos que passaram, inclusive ao meu governo de Jackson Lago,
que é e foi do nosso partido, mas acredito que há uma promessa do
governo Flávio Dino em realizar o grande concurso público, na área da
saúde e nós confiamos nessa promessa e vamos aguardar esta promessa
até o último dia que a lei permite e que há ainda e, com certeza, será
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feito, e eu quero crer nisso e o secretário Carlos Lula confirmou que
haverá esse grande concurso público na área da saúde. Inclusive, todos
os conselhos se reuniram há mais ou menos um ano e meio, no COREN,
e essa promessa foi reafirmada por então secretário na época, Dr.
Carlos Pacheco. Qualquer pessoa minimamente informada em saúde
saberá que o principal recurso na área de saúde é precisamente recursos
humanos, e saberá também que não é possível fazer saúde pública sem
recursos humanos efetivos, concursados, motivados, providos em
carreiras humanizadas com segurança jurídica econômica e social. Não
há nenhum investimento relevante na área de recursos humanos para
todos profissionais da área da saúde. Quem sofre com isso? Nos
perguntamos quem sofre com isso. Todos. A população, porque não
tem serviços públicos prestados por profissionais concursados,
estáveis, longe das vulnerabilidades sociais, profissionais e humanas.
Os profissionais da saúde sofrem porque aceitam, pela vulnerabilidade
social, serem contratados para fazerem bicos, sujeitando-se a
remunerações desumanas e não condizentes com a sua importância
social e humana. E o nosso povo, que não recebe uma saúde adequada,
eficiente, justa e prestada por profissionais motivados. Todos perdemos
com esses equívocos. Quem ganha? Empresas privadas, ONGs,
OSCIPS e terceirizadas em geral. Os profissionais da enfermagem no
Maranhão saem por todo Brasil e transitam entre o desemprego
estrutural e as relações de trabalho precarizadas, desumanas, com baixos
salários, com cargas horárias excessivas, enfim, numa situação péssima
de trabalho e de realização profissional. Essa realidade, a pesquisa da
Fiocruz, solicitada pelo Conselho Federal de Enfermagem, relatou que,
em todos estados, existem essas mesmas condições. Quem não tiver
conhecimento dessa pesquisa, principalmente os alunos, as pessoas
que estão em formação, os profissionais que já atuam, por favor,
pesquisem, vão ao site da Fiocruz, procurem o Coren, os regionais, o
Cofen, o resultado dessa pesquisa no Maranhão e no Brasil como um
todo, que há um resumo no Brasil como um todo, e verifiquem a
situação dos nossos profissionais da enfermagem como um todo. Como
repito, são trabalhos precarizados, desumanos, com baixos salários,
com cargas horárias excessivas, enfim, numa situação péssima de
trabalho e de realização profissional. O que nós temos aqui é a
terceirização, aqui no Maranhão, é assim também, como regra, porque
baseada em supostas economias financeiras com o desvirtuamento das
funções típicas do Estado e com o desrespeito à Constituição Federal
que manda a realização do concurso público, como manda também em
alguns municípios do Maranhão, que também nunca fizeram concurso
público e nós não sabemos o que as autoridades estão fazendo, porque
alguns fazem e outros não, estão fazendo que estão de olhos fechados
para essa situação. Outro grande problema da nossa categoria é a baixa
capacidade e engajamento político corporativo, isso todos nós que
estamos aqui que somos profissionais da enfermagem devemos refletir
bem sobre isso, de fato, pela pouca mobilização da nossa categoria
pode-se pensar que não há problemas com a enfermagem, no Maranhão.
Isso talvez explique, o que indicam estudos modernos, segundo os
quais “as pessoas que mais sofrem com a determinada estado de coisas
são paradoxalmente as menos propensas a questionar, desafiar, rejeitar
e mudar este Estado”. Restam-nos dois caminhos a descortinar,
enfermeiros e enfermeiras, auxiliares, técnicos de enfermagem,
presidentes aqui do sindicato, instituições que nos representam. O
primeiro caminho é o conformismo com a nossa situação que é muito
ruim e com a situação da saúde pública que piora a cada tempo nos
vemos isso e as notícias são essas e piora junto com isso. A maioria dos
profissionais em Enfermagem está seguindo este caminho, infelizmente.
O segundo caminho que temos, de preferência, que eu acredito que seja
o nosso caminho, é buscar os novos paradigmas, paradigmas originais,
novos caminhos, novas formas de desenvolver a saúde e nossas
carreiras. Em primeiro lugar, eu quero, companheiros, e sempre faço
isso em todos os seminários, audiências, conferências, em todas as
nossas reuniões, no primeiro congresso de enfermagem em que estive
presente, eu convoco todos os profissionais da enfermagem para se
juntarem ao movimento pela melhoria das nossas condições de trabalho
e da saúde pública, pois, melhorando as nossas condições, com certeza
a saúde pública também melhora. Nós precisamos sair da zona de

conforto, vamos à luta, vamos lutar pela realização do grande concurso
público para a área da saúde, pela instituição de uma carreira pública
na área de saúde, como já existe a exemplo da coronel Solange na
segurança pública e na educação também. Quando a segurança pública
chega a esta Casa, quando os professores chegam a esta Casa com
reinvindicações nas comissões, com projetos de lei, toda esta Casa se
movimenta, se compromete e tenta dar a sua contribuição na votação e
participação. Nós precisamos na enfermagem mobilizar essas casas, a
exemplo dos agentes comunitários de saúde que mobilizam os
congressos, mobilizam as câmaras estaduais, federais e os municípios.
Nós temos que tomar como exemplo os nossos companheiros, agentes
comunitários de saúde, os companheiros da segurança pública e da
educação. Vamos unir forças, nós precisamos nos unir, todas as
instituições, Coren, Cofen, sindicatos, representações, instituições,
todas as faculdades, todos os profissionais da enfermagem. Vamos
unir forças e lutar pelo fim da precarização das relações de trabalho da
saúde do estado. Pelas minhas contas, Doutora Nair Portela, no estado
nós recrutamos cerca de 15 mil profissionais na área da saúde. Nós
temos quinze mil profissionais recrutados aí trabalhando sem concurso
público. Noventa e nove por cento dessas relações são precarizadas,
sem carreira, sem concurso, mediante contratações de empresas
privadas. Nós temos que mudar esta realidade. A saúde precisa de um
corpo, um corpo que tem carreiras, que tem planos de cargos e carreiras,
que tem realmente segurança na efetivação do cumprimento das suas
ações, dos conhecimentos adquiridos e contribuindo realmente com a
formação da saúde do nosso Estado. Sem o recrutamento de pessoal
não há como atender a proposta do vídeo dada por essa brilhante
enfermeira. Pois como se pode exigir uma humanização do profissional
que se encontra subjugado em condições de vulnerabilidade social e
desemprego estrutural e conjuntural? Como podemos exigir isso de
profissionais da enfermagem que tiram três e estão em um plantão de
vinte e quatro horas por dia? Que tem que ter dois, três empregos para
sobreviver. Que não tem condições, às vezes, de da continuidade num
plantão, como a enfermeira Mafra fez seu depoimento no último
encontro que tivemos aqui nesta Casa, por estar estafada, sem condições,
um plantão de 24 horas ininterruptos, sem ter condições de dar realmente
ali a assistência necessária a um paciente. E quantos técnicos auxiliares
de enfermagem, de enfermeiros se têm hoje no Brasil e aqui no nosso
Estado nessas condições? Então como é que a gente pode exigir um
trabalho perfeito, humanizado, alegre, a pessoa com toda a sua
potencialidade ali vocacional e de conhecimento para se doar a um
paciente? E quem é atendido ali? Quem é atendido somos nós. Todos
nós passamos pela mão da enfermagem. Todos nossos filhos, todos
nossos pais, avós, tios passam pela mão da enfermagem, desde o
nascer, desde a porta de entrada até a saída do hospital ou até mesmo
no seu leito de morte. Então o que está acontecendo com a nossa
profissão? Como exigir humanização para aqueles que se encontram
em situação desumanizada? Então é difícil nós exigirmos humanização
nesse caso, então, companheiros e companheiras, enfermeiros, técnicos,
auxiliares de enfermagem, companheiros desta Mesa, que representam
a nossa enfermagem, representam a saúde do nosso Estado, representam
instituições importantes de formação do nosso Estado que estão aqui
na plateia, estão aqui nesta Mesa, jovens, estudantes e futuros
profissionais da enfermagem. Vamos sair da zona de conforto e lutar
pela profissão e pela melhoria da saúde pública e privada. Essa é uma
obrigação nossa, mas não há realmente força sem união, não há, não
adianta, uma andorinha só não faz verão. Sem saúde qualidades em
investimentos em recursos humanos não adiantará construir novos
hospitais, postos de saúde, UPAs, enfim, casa de saúde. Eu quero
deixar, claro, que eu não sou contra, mas eu acho, a minha opinião, não
adianta ampliarmos toda essa estrutura física e de equipamentos se
nós não temos aqui o que é essencial, o que é primordial para uma
saúde funcionar bem que é o seu recurso humano, os seus profissionais,
que é quem na verdade vai dar assistência, vai monitorar esses aparelhos,
vai preencher essas casas de saúde realmente de cuidado, de
humanização, de amor, de um tratamento efetivo, um tratamento seguro,
que é o que todos nós buscamos quando, em situações de
vulnerabilidade, vamos ao hospital, situação de doenças, situações às
vezes de desespero e queremos encontrar ali um ambiente seguro, um
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ambiente eficiente, um ambiente que nós possamos encontrar pessoas
humanas que entendam a situação e se comovam também com essa
situação em que nós nos encontramos que, na verdade, às vezes, na
maioria das vezes são situações difíceis. Por fim, devemos lutar pela
humanização da saúde como ensejo vital, mas devemos lutar pela
humanização das relações de trabalho com os profissionais de
enfermagem e com todos os profissionais da área da saúde. O
administrativo também é muito importante na humanização das
relações de trabalho que aqui, no Maranhão, passa, doutora Nair Portela,
pela realização, no meu ponto de vista, do grande concurso público
para área da saúde, pela fixação da carga horária de 30 horas semanais,
que nós já aprovamos nesta Casa, na Assembleia, mas que foi vetado
pelo governo anterior e que precisa ser derrubado o veto pelo atual,
pela atual Assembleia que está aqui com os deputados presentes, mas
que precisa da mobilização grande dessa categoria para o convencimento
desses representantes de vocês nesta Casa e também do governo do
estado, das instituições que nos representam, além da construção de
um plano de cargos, carreiras e salários para esses profissionais da área
da saúde que hoje estão cuidando de nós, mas quem cuidará deles
amanhã, quem serão eles amanhã, quais as condições que essas pessoas
que hoje estão atendendo nas unidades de saúde, sem condições dignas
de trabalho, sem um concurso, como elas vão estar amanhã, como
serão as aposentadorias dessas pessoas amanhã, quando elas estiverem
já idosas, precisando realmente de um descanso e de cuidados?! Então
precisamos investir concomitantemente em recursos humanos, em
recursos materiais, no financiamento das atividades dos sistemas, pois
não é suficiente construir estruturas físicas e equipá-las, isso é muito
importante, mais 100 pessoas recrutadas mediante concurso público
não vamos avançar como não temos avançado nos últimos 20 anos na
saúde estadual do Maranhão. Meus amigos e minhas amigas, muito
obrigada, eu espero que entenda mais uma vez a nossa mensagem, não
é apenas uma mensagem de crítica e nem de se colocar como a dona da
verdade, mas é uma reflexão que faço dos anos que já estou aqui nesta
Casa, há 06 anos e sempre lutando ao lado dos profissionais da saúde,
lutando pelo social, pelas causas que acredito, como representante do
povo do Maranhão, essenciais para que nós possamos avançar. E nós
não avançamos nas nossas pautas da saúde, infelizmente ainda não
avançamos, temos esperança, principalmente nesse Governo Flávio
Dino, que há uma promessa da realização do grande concurso público
da qual eu faço parte como base aliada, mas precisamos, sim, da
enfermagem unida para que isso possa acontecer, porque as prioridades
são muitas em todo governo, em todas as áreas, mas isso depende
muito, é claro, da nossa mobilização, do nosso compromisso, da nossa
união, da participação de todos os atores que pensam como eu e querem
ajudar a fazer esse processo em avançar como os agentes comunitários
avançaram recentemente na aprovação de uma contrapartida estadual
de 10% no seu piso, profissionais valorosos que merecem também a
sua participação, o seu reconhecimento no Estado e nós enfermeiros
precisamos avançar em duas pautas que acho essenciais nesse primeiro
momento: na realização do grande concurso público e juntamente com
isso que já está aqui aprovado, a aprovação das 30 horas semanais.
Muito obrigado, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Quero
também aqui agradecer a participação do meu esposo Marco Aurélio,
que está ao lado da minha grande amiga Tânia, ambos de Dom Pedro,
quero agradecer, Marco Aurélio, pela sua participação vindo aqui na
nossa audiência pública. Quero agradecer pela presença da enfermeira
Dorlene Aquino, que é Pró-Reitora de Extensão Cultural e
Empreendedorismo da Universidade Federal do Maranhão. Muito
obrigada, Dorlene, pela sua presença. Agradeço mais uma vez a todos
vocês por estarem aqui e nos prestigiar mais uma vez com essa sessão
de homenagem aos enfermeiros de todo o estado do Maranhão, de todo
o Brasil. Amanhã que se comemora o 12 de maio, uma data que eu
sempre digo que é muito especial para todos nós, é um mês também
muito especial, que é o mês das mães. Assim eu quero também
aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mães do estado
do Maranhão, todas as mães aqui presentes e desejar muitas felicidades,
muita saúde e muito sucesso em todos os seus desejos, em todos os
nossos sonhos, e muita força também para lutar, porque nós, mães e

mulheres, precisamos muito ainda garantir o nosso espaço no poder,
nos nossos direitos diante da sociedade como um todo, uma vez que as
mulheres ainda são muito vítimas de violência e de todo tipo de
preconceito. Mas estamos aqui como a primeira procuradora da Mulher
também para ser uma voz firme e ativa em defesa das mulheres do
estado do Maranhão. Muito obrigado a todos. Agora eu concedo a
palavra inicialmente À enfermeira Luana Castro, do Instituto Floresce
de Ensino Superior, com o tema Contextualização da Enfermagem
Frente às Reformas Trabalhistas. Só peço à Luana que use realmente o
nosso tempo combinado de 10 a 15 minutos. Você pode usar a tribuna.
Muito obrigado, gente, e vamos à luta.

A SENHORA LUANA CASTRO (Instituto Floresce de Ensino
Superior) - Bom dia. Cumprimento a Mesa na pessoa da Excelentíssima
Senhora Deputada Valéria Macedo, autora do requerimento; a Magnífica
Reitora da Universidade Federal do Maranhão, a Professora Doutora
Nair Portela; a Senhora Jamilly Matos Pontes, Superintendente de
Assistência à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde; a Excelentíssima
Senhora Silvia Costa Leite, Secretária Adjunta de Ações e Serviços de
Saúde, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior; o Senhor Flávio Samuel, Presidente da Comissão de Direito
Previdenciário da OAB; a Senhora Antônia Cristiana Sousa Pereira,
Conselheira do Coren, neste ato representando o presidente do Coren,
Senhor Jânio Marlon; a Senhora Lucimeire Pinto, vice-presidente do
Sindicato da Saúde. Cumprimento também cada um aqui presente, os
estudantes, os professores, as minhas mestras, que há muitas aqui, os
meus colegas. Neste ato, eu estou representando, eu fui chamada
inicialmente como representante da professora Rita Ivana, do Instituto
Florence de Ensino Superior, mas não posso deixar de dizer também
que sou presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e docente
da Universidade Federal do Maranhão. A Doutora Valéria me ligou e
pediu que eu fizesse um panorama da enfermagem, uma perspectiva
do que nós temos hoje apresentado para nós, mas também não posso
deixar de agradecer às pioneiras da enfermagem, às mestres e a todos
aqueles que lutam cotidianamente pela enfermagem porque esse,
sobretudo, também é um dia de alegria, um dia de festa, essa semana
representa a enfermagem e a sua construção na nossa sociedade e o que
é a enfermagem na nossa sociedade. Então, é um motivo de festa porque
a enfermagem no cotidiano tem construído coisas boas para nossa
sociedade, tem representado a nossa sociedade de maneira construtiva,
tem cuidado das pessoas, tem construído o Sistema Único de Saúde,
tem construído a democracia. Ontem nós estivemos, deputada, na
Universidade Federal, na abertura da Semana Brasileira de Enfermagem,
que é uma semana puxada pela Associação Brasileira de Enfermagem
há 76 anos. Este ano nós temos uma parceria com o Coren, e aí nós
tivemos uma palestra que falava sobre a micropolítica e a construção
de uma sociedade democrática, da micropolítica na construção dessa
sociedade. E o que é essa micropolítica? Essa micropolítica é a atuação
que a gente faz das nossas relações, é como nós lidamos com a nossa
profissão no cuidado direto ao paciente, às famílias, à comunidade, são
as nossas relações de trabalho que estão envolvidas na micropolítica,
como nós nos vimos neste universo do trabalho e do cuidado na nossa
profissão. E aí a gente pensa que, para construir uma sociedade
democrática, inicialmente a gente tem que trabalhar essa micropolítica,
e nosso palestrante brilhantemente falou que isso começa nas cadeiras
da academia. Como que nós passamos o que é enfermagem para os
nossos alunos e como nós, que eu lembro a época que eu era aluna,
como nós entendemos o que é essa enfermagem dentro da universidade.
Eu lembro que eu tinha, aqui falando para os estudantes, eu tinha
muito medo, muita insegurança, mas também muita esperança do que
seria a enfermagem na minha vida. E quando a gente está na universidade,
a gente começa a vislumbrar o que é essa profissão e realmente só
consegue percebê-la quando estamos no ambiente de trabalho. A forma
como as professoras me passavam o que era enfermagem foi tão
importante que eu passo e continuo vivenciando ao longo da minha
vida, ao longo da minha prática profissional. Então é na universidade
que a gente planta a semente do que é a verdadeira enfermagem, que é
a arte do cuidar, mas também é ciência, é profissão, é um papel social
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e histórico. Aí isso a gente vai levando tudo isso na nossa profissão e
é a partir da academia que a gente começa a vivenciar isso, e depois
quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente começa a perceber
que o papel do enfermeiro não é só lá na ponta. Ele começa na ponta,
por meio do nosso cuidado, mas o palestrante ontem brilhantemente
falou que, por meio da promoção à saúde, quando nós empoderamos o
nosso usuário, as nossas famílias, a nossa microárea, o nosso paciente
no ambiente hospitalar, quando nós empoderamos essa pessoa do que
é o processal de doença , do que é o Sistema Único de Saúde, o que são
os direitos democráticos de acesso à saúde, nós estamos fazendo uma
diferença para uma construção macroeconomicamente socialmente do
que é um Estado Democrático de Direito. Imaginem que a enfermagem
é o maior exército da saúde, imaginem o poder que nós temos o poder
de fazer isso na micro e na macropolítica, imaginem que cada um de
vocês que estão se formando e cada um de nós profissionais atuando
de maneira referenciada socialmente e cientificamente na nossa profissão
podemos, por exemplo, contar com o papel da deputada que hoje atua
na macropolítica e a cada ano tem trazido a pauta da enfermagem,
fazendo a comemoração da semana de enfermagem e tem lutado com a
enfermagem em nível estadual e nacional. A nossa professora Rosilda
Dias, que eu não posso deixar de falar também que tem militado
cotidianamente a respeito da defesa dos nossos direitos. Então, hoje é
um dia de alegria porque nós temos avançado muito, nós temos avançado
na construção dos SUS, na construção de uma educação de qualidade,
nós temos avançado elegendo enfermeiras, mesmo que poucas para
cargos de democracia representativa, nós temos feito tudo isso, mas e
quando nós pensamos pra nós enfermeiros com classe profissional,
para a sociedade a gente tem dado muito, o que a sociedade tem retornado
para nós? A sociedade só retornará para nós quando nós entendermos
o nosso papel de classe, quando entendermos o que é ser enfermeiro e
que, irmanados, nós vamos conseguir alguma coisa. A Rosa de
Luxemburgo dizia que a gente só consegue sentir as correntes que nos
prendem quando a gente se movimenta, e a gente tem que começar a se
movimentar. Aí eu chamo esse conclame como Associação Brasileira
de Enfermagem, que é o que a deputada está falando desde o começo.
A necessidade dos enfermeiros saírem dos seus postos de trabalho,
das suas casas, dos seus afazeres, que nós sabemos que são muitos,
sobretudo porque é uma profissão na qual o gênero feminino é
predominante. A gente sabe que na sociedade machista que nós vivemos
existe uma tripla carga de trabalho em cima da mulher, porque ela
trabalha fora, ela trabalha em casa e ainda cuida dos filhos de maneira
brilhante. Nós sabemos que é difícil, mas é necessário que nós iniciemos
esse processo de construção democrática de nossa profissão para que
a sociedade comece a nos valorizar mais, mais do que nós já somos
valorizados. Eu estava lendo um estudo, deputada, que na Inglaterra a
profissão mais valorizada é a profissão do enfermeiro. Gente, a
valorização profissional vem de uma construção social, ela não surge
de uma hora para outra, nem por imposição. Então, é por isso que eu
trago essa questão da micropolítica e da construção da nossa profissão,
por isso a gente chama as pautas das 30 horas e da defesa da nossa
profissão quando falamos dos ataques que só estamos vivenciando
hoje, que é a tida reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Com
a reforma da Previdência, a gente vai ter que trabalhar 45 anos para ter
direito à aposentadoria integral, e essa aposentadoria integral é uma
falácia porque ela já não existe. O que os setores mais organizados
estão fazendo hoje? Estão se organizando para pedir aposentadorias
especiais, setores organizados estão pedindo para não entrarem no
bolo do que está tentando ser aprovado hoje. É tão ruim que as pessoas
estão se organizando, os policiais estão se organizando, a carreira militar
está se organizando, os próprios enfermeiros, por meio do sindicato
nacional, está se organizando para que a aposentadoria para o enfermeiro
integral seja de 25 anos. Isso está tramitando, quer dizer, não serve
para a nossa realidade multidimensional, para o País que nós vivemos
com dimensões continentais, com diferenças regionais, não serve para
o trabalhador sobretudo, uma vez que é uma reforma que não trabalha
com a base, não foi discutida, ela foi imposta de uma hora para outra e
descida goela abaixo dos trabalhadores. Então é impossível que se faça
uma reforma macroestrutural no País sem que as pessoas tenham
conhecimento, discutam e debatam. Eu acho que todos vão concordar

com isso. É uma ampla reforma que vai mudar a vida de todos que,
portanto, precisam se empoderar e falar sobre isso. Da mesma forma,
a reforma trabalhista com a terceirização do trabalho, o que precariza
as relações de trabalho. Quando a deputada fala de precarização, é para
o trabalhador sob todos os aspectos: piores condições salariais, falta
de segurança no trabalho. O que a falta de segurança no trabalho vai
fazer? Os empregadores vão ter muito mais poder sobre os empregados.
E quando as pessoas dizem que a gente vai poder negociar com o nosso
empregador, são relações que não estão balanceadas, quer dizer, o
empregador nunca vai estar no mesmo nível do empregado, e a gente
tem que ter noção disso. Então é nessa perspectiva que hoje a gente
chama a classe de enfermagem, agradece a presença de cada um aqui,
entende a importância da enfermagem para o cenário cultural brasileiro,
para o cenário político, mas chama novamente como nós temos chamado
reiteradamente todos os anos para que possam construir essa luta
conosco. Então eu particularmente, como presidente da Associação,
peço e chamo as pessoas a se associarem, a se sindicalizarem. As
pessoas que apoiam a deputada quando ela traz essas temáticas, que
elas conversem com seus colegas, chamem os debates dentro das
unidades de trabalho de vocês para que nós possamos finalmente
construir uma pauta única, justa para nossa profissão. Eu agradeço a
oportunidade, deputada, agradeço a cada um aqui pelo tempo. Muito
obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Nós agradecemos e parabenizamos a enfermeira
Luana Castro pela fala. Parabéns, Dra. Luana. Gostaríamos de agradecer
à Liga Acadêmica de História, da Faculdade Pitágoras, que esteve
conosco aqui fazendo uma exposição e também as orientações. A
enfermeira Michele Almeida, a Luziane Abreu, o Jailton e a Julia, nós
queremos agradecer. Também a Andréa Pavão, do ICEC. Quero agradecer
pela presença de todos e pela participação. Agora nós vamos conceder
a palavra ao Senhor Flávio Samuel, que é presidente da Comissão de
Direitos Previdenciários da OAB – Maranhão. Ele esteve conosco
aqui recentemente numa audiência pública convocada pelo Coren para
discutirmos a reforma da Previdência, a terceirização e os impactos na
enfermagem, na área da enfermagem de uma forma geral, dos
trabalhadores da saúde. Com a palavra, o Senhor Flávio Samuel.

O SENHOR FLÁVIO SAMUEL – Bom dia. Gostaria de
cumprimentar a Mesa na pessoa da nossa deputada estadual,
Excelentíssima Senhora Deputada Valéria Macedo, que preside esta
excelente assembleia em homenagem aos enfermeiros. Cumprimentar a
Magnífica Reitora da UFMA, Nair Portela. Cumprimentar a Senhora
Jamilly Matos Pontes, Superintendente de Assistência à Saúde, da
Secretaria de Estado de São Luís. Cumprimentar a Exma. Senhora
Silvia Costa Leite, Secretária Adjunta de Ações e Serviços de Saúde,
neste ato representando o Prefeito Edivaldo Holanda. Cumprimentar a
Senhora Antônia Cristiana Sousa Pereira, Conselheira do Coren-MA.
Cumprimentar a Senhora Lucimeire Pinto, Vice-Presidente do Sindicato
de Saúde. Cumprimentar a Senhora Luana Castro, representando a
Associação Brasileira de Enfermagem. Meus parabéns, doutora, pela
sua exposição. Gostaria de cumprimentar também o Doutor Marco
Aurélio que foi meu professor de Direito na UFMA - Campus de
Imperatriz. Satisfeito em revê-lo, doutor. Cumprimentar todos que
aqui estão presentes, parabenizar pelo evento, pela mobilização no
dia, a comemoração ao Dia do Enfermeiro. Como foi bem colocado a
enfermagem hoje representa a maior parte dos profissionais de saúde,
portanto, é muito importante essa mobilização como forma de
conscientização de todos os direitos de vocês que precisam ser
resguardados. Bem, pessoal, fico até um pouco perdido porque aqui
seria um momento mais voltado para a enfermagem. Como advogado,
fui convidado a colocar alguns pontos sobre a questão da reforma da
Previdência. Então, de forma específica, gostaria de trazer notícias
boas, notícias que para comemorar hoje aqui com vocês, mas, como já
foi colocado anteriormente, a reforma da Previdência é uma reforma
que foi imposta à sociedade brasileira e vai atingir consideravelmente
todos os trabalhadores, em especial os profissionais da área de
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enfermagem, que já têm essa carga horária excessiva, têm essa exposição
considerada a esses agentes químicos físicos e biológicos. Porque a
gente sabe da realidade do nosso Estado, do nosso Brasil, hoje, a
qualidade de trabalho que esses profissionais de enfermagem hoje têm
é bastante limitada. Eles estão expostos cotidianamente a esses agentes.
E a reforma da previdência, no contexto atual, vai diminuir o direito
desses profissionais na área de saúde. Porque hoje existe a aposentadoria
especial não de forma regulamentada para os profissionais na área de
enfermagem. Porque, em momentos anteriores, houve a extinção das
categorias profissionais em que o profissional da área de saúde, médico,
enfermeiro, dentista, pelo simples fato de ele exercer essa atividade,
tinha o direito a se aposentar de forma especial. Mas hoje a legislação
prevê que o profissional da área de enfermagem, para ele poder ter
direito a uma aposentadoria especial, ele tem que comprovar a efetiva
exposição a esses agentes físicos, químicos e biológicos. Essa exposição,
que vocês sabem que acontecem cotidianamente, a que o profissional
está exposto depende, na verdade, de uma produção de um documento
pelo empregador. E nós sabemos hoje que já difícil o empregador
preencher essas informações de forma correta. E já sendo difícil você
comprovar essa exposição, porque é o empregador que preenche essas
informações, já há uma violação aí, um prejuízo para o profissional de
enfermagem. Com a reforma, essa reforma vai acabar com esse contexto
da mera exposição do trabalhador. No caso do enfermeiro, o enfermeiro
não mais vai poder ter direito à aposentadoria especial com a mera
aprovação da exposição. Para ele ter direito à aposentadoria especial,
ele tem que comprovar o dano à saúde. A reforma da Previdência vai
trazer isso. O que é isso na prática? Se hoje, para provar que você tem
direito a uma redução de tempo para se aposentar, com a reforma você
vai ter que provar que ficou com a sequela dessa exposição. Ou seja, eu
costumo dar o exemplo de que... com a reforma para o próprio
profissional da saúde, um enfermeiro poder se aposentar de forma
especial teria que ter câncer. Isso aí é um absurdo, é uma violação,
assim, sem precedentes. E o governo, como está sendo muito colocado,
alega que essa reforma tem como intuito combater o déficit
previdenciário. E nós precisamos saber e entender que,
comprovadamente pela ANFIP, pelos outros órgãos do setor público,
a Previdência Social está dentro do sistema da Seguridade Social, porque
a Seguridade Social hoje compreende assistência, saúde e previdência.
Dentro desse contexto da Seguridade Social, pessoal, é importante
esclarecer. E eu trago aqui mesmo é esclarecimentos para vocês como
profissionais, porque em nível de Brasil muitas categorias estão se
mobilizando, estão indo para manifestações, estão indo para ruas. E
vocês como categoria também precisam se fortalecer nesse sentido de
reivindicar o combate a essa reforma. Porque o Governo cria uma
falácia em dizer que há déficit previdenciário. Mas o sistema de
Previdência, hoje, é um sistema contributivo, que tem como parâmetro
que só tem direito a ter benefício quem paga a previdência. Só que
dentro do sistema da Seguridade Social, que aglomera previdência,
assistência e saúde, somente a previdência é que arrecada. Todo o
investimento que é feito na saúde não é para quem paga tributo ou
paga previdência, é para qualquer pessoa. E assistência social mais
ainda também é para qualquer pessoa. Então o Governo não é claro
quando ele diz que há um déficit previdenciário se esse sistema de
seguridade social, que paga assistência, que paga a saúde, que paga a
previdência... E eu digo assim, pessoal, quando se trata de assistência
social, aglomera seguro desemprego, seguro do pescador artesanal,
bolsa família, todos esses benefícios são pagos pela seguridade social.
E se pagando todos esses benefícios, ainda assim há superávit na
previdência. E digo mais ainda, há tanto superávit que o Governo se dá
ao luxo de tirar 30% de toda arrecadação que a seguridade social tem e
usa esse valor em qualquer área do Governo. Ou seja, como é que o
Governo diz que está em déficit previdenciário, se ele só coloca como
cheque mate os benefícios previdenciários, se a seguridade social, que
é bancada pela previdência, pela arrecadação dos trabalhadores, aquelas
pessoas que trabalham de forma formal, como é que ele diz que há
déficit se a seguridade social paga todos esses benefícios e ainda assim
tem superávit? Então, assim, é uma falácia isso. E eu considero também
como uma falácia o Governo afirmar que a reforma da Previdência é

necessária para o Brasil crescer, porque se não fizer uma reforma na
Previdência, hoje, o Brasil não irá crescer. Como, se a Previdência
quando for reformada vai preparar um impacto futuro daqui a 30, 40,
50 anos? Então não existe essa situação de que se reformar a previdência
hoje, o Brasil vai crescer amanhã. Isso eu considero como uma falácia.
Então, pessoal, com essa reforma, que essa mudança drástica, vai haver
uma mudança drástica no tempo de contribuição e na idade, vai
prejudicar consideravelmente vocês profissionais da área de saúde, em
especial os enfermeiros, principalmente por essa questão da exposição.
Porque apesar de ter esse projeto de lei de vocês que possa garantir a
aposentadoria especial, mas, se a reforma passar, essa lei não vai poder
prevalecer sobre a Constituição, porque essa reforma vai alterar texto
da Constituição. E esse texto que vai alterar não vai tratar de
aposentadoria especial específica. Ele vai dizer alguns critérios que a
pessoa vai ter direito a se aposentar de forma especial, ou seja,
comprovar, como eu falei inicialmente, o dano que teve à saúde. Como
já foi bem colocado aqui, ocorre que vocês profissionais da enfermagem,
de acordo com índice da Fiocruz, 62% tem até 40 anos de idade os
profissionais da área enfermagem, ou seja, poucos têm condições físicas
de continuar o exercício profissional em idade avançada. Eu considero
isso porque, assim, o que é importante a gente frisar, porque às vezes
o profissional da área de enfermagem nem sempre começa a exercer
essa atividade logo com 20, 30 anos. Às vezes a gente percebe uma
realidade de pessoas que já entram no mercado de trabalho com mais
idade. E você imagina, com essa tripla carga horária que a mulher tem,
com essa dificuldade de trabalho que ela tem que ter, ela chegar aos 60
anos de idade não tendo a idade mínima. Porque com a proposta do
Governo a idade mínima das mulheres ficaria em 62 anos, ela tendo que
se submeter no mínimo a 25 anos e tendo essa idade mínima de 62
anos, sendo que ainda não vai ter direito a uma aposentadoria integral.
Então é muito desumana essa proposta feita pelo Governo. Importante
dado também que a enfermagem, como foi colocado aqui, é
predominantemente feminina, com 84,6% só de mulheres. E a reforma
da previdência proposta pelo Governo afeta duplamente as
enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem na condição de
mulheres e trabalhadoras. Como eu falei, aumentada essa idade para 62
anos, você vai desconsiderar como a jornada doméstica que muitas
vezes implica em interrupção temporária de trabalho para o salário das
mulheres. O que é importante vocês levarem em consideração é que,
além da reforma previdenciária, com a reforma trabalhista e a
terceirização, vocês não vão ter mais aquela segurança de contratos
por prazo indeterminado. Na medida em que for terceirizado esse
trabalho da área de enfermagem, que já acontece muito hoje, nos
municípios, essa falta de fiscalização, o enfermeiro vai ter contratos.
Às vezes a carteira está cheia de assinaturas, mas quando você for
fazer um somatório desse tempo a pessoa vai estar desprotegida porque
ela passou muito tempo trabalhando, mas de forma descontínua.
Quando você for fazer um somatório desse tempo, às vezes não vai ter
nem o tempo mínimo para poder aposentar. Então há uma violação
literal aí de garantias sociais já conquistadas. A maior parte das
aposentadorias, por idade hoje, é concedida às mulheres, sujeitas a
interrupções no trabalho assalariado, não apenas pelo desemprego,
mas também pela informalidade. Por quê? O quê que acontece hoje?
Na prática, a aposentadoria por idade, a mulher que tiver 15 anos de
contribuição e 60 anos de idade, ela se aposenta hoje. Porque isso
garante aquela pessoa que não conseguiu aglomerar vários contratos de
trabalho, ela consegue se aposentar hoje, mas com a reforma isso vai
ser inviável, porque vai ter a idade mínima de 62 anos para as mulheres
e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. É importante destacar
diversos prejuízos que vocês vão ter com a reforma da Previdência,
dentre eles, eu cito essa situação dessa dificuldade na aposentadoria, a
dificuldade de você conseguir somar com a aprovação da reforma
trabalhista e terceirização vocês vão conseguir uma dificuldade de
aglomerar contratos. O Governo, ele impõe essa reforma de uma forma
tão dura que ele não leva em consideração essa diversidade geográfica
que temos no país hoje, porque o Maranhão, um dos estados que têm
o pior IDH do Brasil e o Governo não leva isso em consideração. Um
maranhense hoje, um trabalhador do campo no Maranhão, ele tem uma
média de vida, expectativa de sobrevida de 62 anos. E as mulheres aqui



SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
do Maranhão também têm uma expectativa de vida inferior a uma
mulher que trabalha no Sul. Isso já é comprovado estaticamente pelo
próprio IBGE. Então, essa reforma, ela não leva em consideração essas
questões regionais e isso vai trazer um prejuízo considerável a vocês,
profissionais de enfermagem. Enfim, eu não vou me alongar tanto
porque o tema Reforma na Previdência ele é bastante complexo, ele é
bastante extenso. São vários segmentos, são várias alterações que vão
afetar direitos sociais conquistados ao longo dos anos e digo mais,
direitos sociais esses que foram conquistados com luta por categorias
de classe. Esses direitos sociais não vieram por projetos meramente
políticos, eles vieram através de briga pelas categorias, as classes
reivindicando esses direitos sociais e com essa Reforma vai haver uma
série de violações constitucionais estabelecidas. Eu gostaria de finalizar
um dos principais retrocessos que essa reforma da Previdência vai
trazer, que é o tratamento anti-isonômico entre homens e mulheres,
porque ele vai retirar o tratamento protetivo conferido às mulheres
pela Constituição Federal, de 1988, isso vai ofender uma cláusula
pétrea, vai ater uma ofensa uma cláusula pétrea. Então, deputada, eu
gostaria de agradecer a oportunidade, sei que o tema é muito grande,
muito extenso, mas também de parabenizar V. Ex.ª por esse papel de
lutas sociais e especial pela área das enfermeiras, enfermagem porque
vocês precisam, assim como todo o profissional precisa terem
representantes para que levem essas demandas ao Parlamento, para
que seja discutido. Mas a força das entidades e que é um objetivo do
governo também com essas reformas é enfraquecer as entidades, o
governo tem, esses projetos vão enfraquecer os Sindicatos, as
Associações, o poder de barganha que eles vão ter. Então, é preciso
que você se mobilize, e eu agradeço e deixo meus parabéns ao trabalho,
parabéns às atitudes, e deixo também a oportunidade, nós precisando
da OAB, a OAB ela tem sido bastante atuante em todos esses segmentos
sociais na medida em que há algum tipo de violação a qualquer tipo de
área de trabalhador, nós temos várias Comissões que estão à disposição
de combater essas desigualdades, esses atropelos. E me coloco à
disposição para o que for necessário. Muito obrigado, bom dia,

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Eu, mais uma vez, agradecer ao doutor Flávio Samuel,
presidente da Comissão de Direitos Previdenciários, da OAB, pela sua
contribuição e participação. Realmente é um tema bastante amplo,
mas eu pedi ao Flávio que resumisse bastante, só colocasse alguns
pontos que nós precisamos levar pra discussão, nas faculdades, em
todas as instituições porque a enfermagem tem a sua representação,
porque nós vamos participar disso e também lutar para que essas
reformas não se viabilizem da forma que estão sendo colocadas
prejudicando todos nós profissionais da saúde. E passo a palavra à
magnífica Reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela,
que quer deixar sua mensagem para nós da Enfermagem.

A SENHORA NAIR PORTELA – Boa tarde a todas,
cumprimentar a Mesa. Excelentíssima senhora deputada enfermeira
Valéria Macedo, autora do requerimento. Cumprimentar a enfermeira
Jamilly Matos Pontes, superintendente de Assistência à Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde. A Excelentíssima senhora Silvia Costa
Leite, secretária-adjunta de Ações e Serviços de Saúde, representando
o senhor prefeito Edivaldo Holanda. A enfermeira Antônia Cristiana
Sousa Pereira, conselheira do COREN/Maranhão, representando
também o presidente do Conselho. A senhora Lucimeire Pinto, vice-
presidente do Sindicato da Saúde. A enfermeira Luana, professora Luana
Castro, representando a ABEn e representando também o Instituto
Florence. O senhor Flavio Samuel, presidente da Comissão de Direito
Previdenciário da OAB. Colegas enfermeiros, docentes, técnicos de
enfermagem, alunos, senhores e senhoras presentes. A minha pauta foi
mais leve, a deputada disse cumprimente os presentes, estão todos
cumprimentados e assim eu cumpro a minha missão. Mas eu quero
dizer para todos que é uma alegria e uma honra muito grande estar
presente neste momento, cumprimentar a nobre deputada Valéria
Macedo, uma lutadora pelas causas sociais, vem batendo pela
enfermagem muito fortemente e organizadamente, aqui na Assembleia

Legislativa, pelas lutas que a enfermagem brasileira tem investido e
relembrando as 30 horas semanais, é uma luta que nós não podemos
desfalecer e nem esmorecer, nós estamos que estar nos alimentando
uns aos outros da categoria. E como a gente procede isso? A gente
procede nos afiliando a ABEn e eu estava perguntando a Presidente
quantos somos filiados? Porque na hora que você vai para um plenário
discutir, a gente tira a representação pelo número de sócios, por exemplo,
1/80. E a gente quando vai somar, a gente tem um número pequeno. É
importante que a gente se filie a ABEn, se associei a Associação Brasileira
de Enfermagem, para que ela possa estar fortemente representada com
a nossa voz, coma nossas opinião, com a nossa fala e não com as
poucas pessoas lutando lá na frente. E a gente, como diz a deputada,
na zona de conforto, eu estou aqui, mas tem gente lutando por mim lá.
Então é isso que a gente precisa discutir e que o conferencista muito
bem falou que é a micropolítica, é o nosso fazer, o nosso cotidiano,
porque a gente precisa agregar a ação políticas, sim, nestes atos todos
em nosso dia a dia. Eu quero cumprimentá-la também pela luta em
favor da mulher, com a instalação da Procuradoria da Mulher. Passamos
por dificuldades, por violências que é cada vez mais crescente e a
categoria da enfermagem é fortemente feminina ainda. Já mudamos
bastante o quadro, são muito bem vindos os homens, colegas,
enfermeiros a nossa categoria, mas ainda a gente tem muitos problemas
relacionados à questão da mulher. E ela tem enfrentado uma luta. Tem
nos apoiado também na Universidade Federal do Maranhão, quando
temos passado às vezes por algumas dificuldades com relação à questão
e segurança, a questão da mulher mesmo, violência contra a mulher. Ela
tem nos apoiado e isso é importante. Que nós estejamos juntos nesse
papel todos em favor do benefício para a sociedade. Eu não vou me
alongar mais. Eu quero dizer como a Luana falou que era um momento
de congraçamento dos Enfermeiros. Essa data não foi criada assim
“vamos lá, vamos criar a data”. Não. Ela tem um objetivo que é que a
gente sente, a gente discuta a nossa situação, estabeleça planos, metas.
E como nós temos situações emergências, a gente tem que estar lutando
por isso. A questão da Previdência, da reforma da Previdência e
Trabalhista é um ponto de pauta essencial. E por isso que é importante
e eu quero parabenizar os dois pela fala nesse ponto, hoje, da reforma
Previdenciária e Trabalhista para que a gente se informe melhor. Gente,
isso é um abuso. Dizer que a enfermagem precisa provar que está
doente, para dizer que ela está... Dia e noite afeta riscos muito
fortemente e físicos. Soluções, secreções, quem é que limpa o paciente
noite e dia? Qual é o profissional que faz isso? É a enfermagem que
está lá cuidando do paciente e faz isso com competência. Porque eu
quero dizer para vocês que tenho uma irmã acamada e estou, mas estou
tranquila porque o papel da enfermagem está sendo feito. Eu sou
enfermeira, tem lá as técnicas de enfermagem cuidando dela, fazendo
com que ela viva mais e foi isso que o médico disse: “se ela não tivesse
essa assistência adequada da enfermagem, não estaria mais com vocês”.
A enfermagem dá mais vida, da vida, promove a vida e a gente tem que
ser valorizado por isso. Então dizer que preciso comprovar que estou
já doente desfalecendo para dizer que eu estou exposta a risco. E o
Governo já reconheceu uma aposentadoria especial é demais! É demais,
não é? Então nós só podemos ir para esse embate trabalhando,
trabalhando juntos com todas as Universidades. E eu estou
representando a Universidade. Dizer que eu quero agradecer todo apoio
que a gente tem recebido da categoria de enfermeiros, por estar à frente
de uma instituição num momento muito adverso. Estar hoje dirigindo
é muito mais difícil do que está dirigindo há três anos, há quatro anos,
quando havia recurso para se trabalhar. Fazer uma gestão sem recurso
é dificílimo, sem condições, com orçamento contingenciado e com as
demandas crescentes, mas a gente tem o apoio da categoria, a gente tem
apoio da sociedade, dos colegas para fazer esse trabalho na
Universidade. A Universidade não tem parado, ela não para, ela é
contínua, noite e dia se está trabalhando, se está investindo apesar das
dificuldades. Mas a gente conta com o apoio dos parlamentares. Ontem
mesmo recebi, na Universidade, parlamentares desta Casa fazendo um
apelo, fazendo uma solicitação para que a Universidade pense também
na possibilidade de atender mais. Aqui vem a questão regional, a gente
tem que atentar para as questões regionais. Fazendo um apelo,
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deputada, para que a gente consiga bônus para os alunos que fazem
hoje o ENEM. Então faço ENEM na minha região, quem sabe se a
Universidade concedesse um bônus para os alunos daquela região eles
tivessem condições de acesso maior, porque você recebe alunos de
todo o país hoje com o sistema unificado. Você recebe alunos de todo
o país, mas o aluno não fica aqui, porque a sua família está lá fora. Na
hora que ele consegue uma vaga, ele vai e pede a transferência e a vaga
fica. E alguém que poderia ser da região a adentrar aquela vaga, a vaga
fica, como se chama, vaga ociosa. Então assim, dar condições também
de formar os profissionais na região é um problema importante que a
gente precisa rever e a gente vai fazer esse estudo, porque a gente
considera que é também mais uma forma de garantir o acesso, mas
dissemos também a eles que não é só essa forma, é preciso que o
sistema educacional trabalhe nessa função também de melhorar o nosso
ensino dos níveis fundamental e médio, para que o aluno sim, bem
preparado ele enfrente qualquer um: do Rio Grande do Norte, do Rio
Grande do Sul, não sei lá de onde venha, dos outros países, porque ele
está muito bem preparado fundamentalmente para enfrentar o exercício,
mas para isso a gente precisa trabalhar em conjunto. Mas como eu
disse para ela eu ia dar os meus cumprimentos. Quero então parabenizar
a todos, dizer que a luta é nossa, gente, vamos trabalhar em favor da
população, a gente faz muito pela sociedade, um enfermeiro briga!
Aqui não tem ninguém brigão? Será? Tem! Eu tenho certeza que sim,
porque o enfermeiro briga, a técnica de enfermagem briga, briga pelo
direito do paciente, briga pela assistência de qualidade: isso aqui não
está bom, isso aqui precisa melhorar, não temos condições. Nós
brigamos muito, lutamos muito e tenho certeza que a sociedade sabe
que ela tem um grande parceiro na assistência de saúde. Dr.ª Silvia nós
brigamos muito e tenho certeza disso e a senhora é reconhecedora
desse trabalho. Então nós lutamos muito para dar maior qualidade.
Porque na enfermagem é isso, é assistência humanizada, senão não
teria sentido. O enfermeiro trabalha sim com assistência humanizada,
ele faz a humanização do trabalho, faz com que a equipe compreenda
que é importante se atender bem. Como é bom ser bem atendido, como
é bom ser chamado pelo nome: ‘ah, dona Maria... não, esse é meu
nome’. É um respeito que você tem com o paciente. Então a enfermagem
cuida, e cuida muito bem dessa prática de atender com responsabilidade
os nossos usuários. Deputada, muito obrigada, mais uma vez parabéns.
Não vamos esmorecer, a sua luta é grande, está aqui representando a
enfermagem politicamente e nós precisamos apoiá-la, apoiá-la
participando disso e trazendo para cá também os nossos problemas. E
não vamos esquecer que precisamos estar atentos com a questão das
reformas da Previdência e Trabalhista. Um grande abraço, um feliz Dia
do Enfermeiro e um grande Dia das Mães com muita harmonia em casa,
respeito dos filhos para com as mães, das mães para com os filhos para
que a gente possa dizer: ah que mundo bom esse que eu vivo e contribuo
para ele seja melhor, quer seja como mãe, quer seja como enfermeiro,
uma cidadã, um cidadão. Parabéns pelo Dia do Enfermeiro amanhã e
pelo Dia das Mães no domingo. Doutora, parabéns pelo seu trabalho.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Obrigada, doutora Nair Portela, e parabéns pelas palavras.
Sempre é uma honra muito grande a sua presença e sua participação.
Passo a palavra à senhora Jamilly Matos Pontes, Superintendente de
Assistência à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde.

A SENHORA JAMILLY MATOS PONTES – Bom dia a
todos. Diante de tanto discurso queria cumprimentar primeiramente
em nome da Exma Deputada, doutora Valéria, e dizer que estou muito
feliz aqui em ver tantas professoras, também sou enfermeira. E assim,
a mensagem que eu queria, além de agradecer, é que vi que tem muitos
acadêmicos e eu queria assim que diante de tanta coisa exposta, de
tanta dificuldade dizer uma parte positiva do cenário que temos hoje.
Eu sou enfermeira há 12 anos, formada, e assim, os avanços que tivemos,
hoje temos a Mesa praticamente representada por enfermeiras, deputada
enfermeira, reitora da Universidade Federal enfermeira, então assim
gostaria de pedir a todos que tenham o mesmo entusiasmo que tivemos.
Que a mensagem que eu tiro, de toda palestra dada, é que o mais

importante é termos união. Somos essenciais no serviço, então unidos
a gente vai conseguir sim quebrar muitas barreiras. E, assim, hoje queria
mesmo era agradecer e dizer que é um dia realmente de comemorar e
ficarmos felizes, porque independente de tudo temos alcançado bons
espaços e, com certeza, com a união de todo mundo a gente consegue
avançar cada vez mais. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Obrigada, Jamilly, mais uma vez muito obrigada pela
presença e participação. Passo a palavra a senhora Antônia Cristina
Sousa Pereira, Conselheira do COREN-MA, representando aqui o
Presidente do COREN.

A SENHORA ANTÔNIA CRISTINA SOUSA PEREIRA -
Boa tarde a todos e a todas. Em nome da deputada Valéria Macedo
cumprimento a Mesa e os presentes. Gostaria de dizer que o Presidente
não se faz presente a esta sessão devido compromisso na Semana da
Enfermagem, que começamos ontem em parceria com a ABEn, e ele é
um dos palestrantes e não pôde vir, mas estou aqui o representando. É
uma honra estar aqui nesta Sessão Solene em comemoração ao Dia do
Enfermeiro, amanhã dia 12. E gostaria de lembrar o Dia do Técnico, dia
20, que faz parte dessa equipe, dessa profissão que é uma das maiores
profissões na área da Saúde. Nós desempenhamos uma das mais antigas
profissões do mundo, com garra, com responsabilidade, com
competência, com dedicação, nos dedicamos a cuidar da saúde da
população 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então um trabalho onde
amparamos, onde cuidamos, onde tratamos as pessoas com respeito
como se fossem nossos pais, irmãos, irmãs, mesmo sem conhecê-los
nós tratamos com respeito como se fossem um igual, alguém da família.
E nem sempre recebemos esse reconhecimento. Muitas vezes
desempenhamos nossa função não pensando algo em troca, mas muitas
vezes não somos reconhecidos como profissional, como pessoa. Nós
já nascemos com o dom de cuidar e isso nos dá força para prosseguir,
por isso me sinto muito honrada com esta homenagem, que é muito
importante e que nos incentiva a trabalhar cada vez mais. Eu gostaria
de passar uma informação. A professora Nair perguntou para a Luana:
“Luana, quantos somos na ABEn”? Eu sempre gosto de passar essa
informação, esse dado. Ele deve estar desatualizado um pouquinho,
porque ele é de abril: nós somos 12.289 enfermeiros, Maranhão. Nós
somos 32.442 técnicos em enfermagem e 3.315 auxiliares. Então somos
muitos e se nos unirmos, não é professora Luana? Professora Nair,
Dra. Valéria, se nos unirmos nós podemos muito. Muito obrigada,
feliz Dia do Enfermeiro, feliz Dia do Técnico Auxiliar de Enfermagem.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Mais uma vez obrigada, Cristina. E parabéns aqui pela
Semana de Enfermagem que o COREN está realizando. Começou ontem
à noite na Universidade Federal do Maranhão, COREN e ABEn, todos
juntos. Passo a palavra para a senhora Lucimeire Pinto, que é vice-
presidente do Sindicato da Saúde.

A SENHORA LUCIMEIRE PINTO – Bom dia a todas e todos.
Cumprimentando a Excelentíssima Senhora Deputada Valéria Macedo,
autora do requerimento; a Magnífica Reitora da UFMA, Dra. Nair
Portela; a senhora Jamilly Matos Pontes, superintendente de
Assistência à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Excelentíssima
Senhora Silva Costa Leite, secretária-adjunta de Ações e Serviços de
Saúde, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior. A senhora Antônia Cristina Sousa Pereira, conselheira do
COREN, representando neste ato o Presidente da autarquia
profissional. Senhora Luana Castro, representando a ABEn, Associação
Brasileira de Enfermagem e o Instituto Florence. Senhor Flávio Samuel,
presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MA.
Senhoras e senhores, eu me senti muito a vontade na fala da
representante da ABEn, porque o Sindsaude aqui no estado do
Maranhão vivemos isso, esse é o nosso dia a dia. É o dia a dia da
mobilização, da luta, da defesa dos interesses, sobretudo dos direitos
trabalhistas dos trabalhadores da saúde, não só dos profissionais de
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enfermagem, auxiliares e técnicos, mas todos os demais trabalhadores
da área de saúde tanto do segmento privado, quanto do serviço público
municipal e estadual. E para nossa tristeza, hoje no Maranhão, a gente
vive uma situação de precarização sem limites, tanto no munícipio de
São Luís, demais municípios do estado do Maranhão e no próprio
segmento dos trabalhadores vinculados ao ente público estadual. Como
bem disse a deputada, nós estamos mais de 25 anos sem concurso
público neste Estado. Ainda nutrimos, deputada, a esperança da
promessa do nosso governador Flávio Dino da realização do grande
concurso, que nós entendemos que é o único caminho de libertação e
de garantia de direitos, de dignidade aos profissionais de enfermagem.
Hoje nós temos uma situação de mais de sete mil trabalhadores
vinculados a unidades de saúde públicas do estado do Maranhão em
condições absolutamente precárias. Agora, este mês, exatamente neste
mês de maio, 1º de maio, depois de muita luta do Sindsaude, com
denúncias. Tivemos nesta Casa uma audiência pública, em dezembro
de 2016, buscando pela legalização, pela regulamentação do contrato
de trabalho desses sete mil trabalhadores. Os trabalhadores atualmente
vinculados às unidades de saúde do Estado, UPAs, capital e interior,
Hospital Geral, Hospital Nina Rodrigues e demais unidades de saúde
do estado do Maranhão estão vinculados desde o ano passado,
completando agora um ano e seis meses, em contratos denominados
Requisitados, ou seja, o Estado, é fato, depois da saída da última
terceirizada, da grande terceirizada que foi o ICN, não poderia
descontinuar a assistência de saúde. Em razão disso, o governador
expediu um Decreto, em dezembro de 2015, considerando esses
trabalhadores requisitados. Pasmem, que essa condição de requisição
garantiu a esses trabalhadores e trabalhadoras, auxiliares, técnicos,
enfermeiros e demais trabalhadores que fazem a assistência de saúde
nas unidades de saúde do Estado, apenas a garantia do salário do mês.
Não houve, durante esse período, recolhimento de encargos
previdenciários, como bem falou o Dr. Samuel, a Previdência tem um
regime contributivo, se o trabalhador não contribui por óbvio que ele
não terá nenhum benefício, sobretudo o prejuízo na aposentadoria.
Então, registre-se que esses sete mil profissionais da área de saúde que
se vincularam ao Estado de forma precária, saindo apenas agora através
da contratação de uma terceirizada denominada Biosaude, já perderam
o direito de contagem de tempo de um ano e seis meses nas suas
aposentadorias. Então essa é a nossa realidade. Falta, de fato, como a
Doutora Luana falou, mobilização, mas essa mobilização precisa que o
profissional da área de saúde se sinta protagonista dessa luta e é essa
dificuldade que o sindicato tem. Quero parabenizar a doutora Valéria
pela sua luta, quase que isolada, porque os trabalhadores da saúde não
se sentem protagonistas dessa luta. E aí como bem falou a Luana, é
preciso que a corrente aperte para que ele saiba e perceba que ele está
acorrentado. O Sindsaude continua na luta e queremos somar junto
com a deputada, com a ABEn, com a universidade, com todas as
instituições que querem lutar e conscientizar os trabalhadores da saúde,
que somente com mobilização, conscientização, união e luta a gente
pode mudar essa triste realidade do nosso Estado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Parabéns Lucimeire, mais uma vez obrigada pela sua
participação e conte conosco nas lutas, conte com esta Casa, com
todos nós. E para finalizar eu deixo a Mesa à vontade. Alguém mais?
Luana? Alguém quer fazer as considerações finais?

O SENHOR MARCO AURÉLIO GONZAGA - Bom dia a
todos e a todas. Eu queria apenas perguntar a Presidente do Sindsaude
se esse quantitativo, de sete mil e quinhentos profissionais, se restringe
só aqui às Unidades Básicas do Estado, no caso? Porque as informações
que temos é que todas as contratações no estado do Maranhão entre
enfermeiros, técnicos, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas,
profissionais da saúde de um modo em geral, totalizam uma quantidade
muito mais expressiva, cerca de 15 mil profissionais de saúde e isso
nos leva a acreditar, a lutar pelo concurso, pela realização desse
concurso público pelo menos para recrutamento de um terço desse
contingente que é vinculado no Estado, que é contratado de forma

precária, de forma terceirizada, dessas formas todas que a gente faz aí.
Eu queria esses dados. E também para representante do COREN, eu
gostaria que, se possível, encaminhasse ao gabinete da Deputada Valéria
Macedo esses quantitativos atualizados de enfermeiros, a senhora disse
que é doze mil e poucos, técnico trinta e dois mil, três mil e quinhentos
auxiliares. Gente, isso totaliza cerca de 50 mil profissionais. Eu garanto
a vocês que depois dos professores será a segunda maior categoria de
profissionais em todo o estado do Maranhão. Portanto vocês tem um
contingente de pessoas mais do que suficiente para fazer uma revolução,
não só uma mobilização em todo o estado do Maranhão, porque vocês
estão em todos os 17 municípios do Estado. E se, se mobilizarem,
Presidente do Sindicato, fiquei muito feliz com a sua fala, achei muito
apropriada, parabéns, nós realmente comungamos com esse
pensamento, somos defensores do Sistema Único de Saúde, defensor
dos enfermeiros, defensor dos médicos também, mas acho que os
enfermeiros ainda têm, Reitora Nair, desculpe o dissenso, ainda tem
uma capacidade de mobilização muito acanhada. Parece que vocês
enfermeiros acham que o problema não é de vocês, é da saúde, é do
povo, é de não sei quem, mas o problema é de vocês. Eu queria fazer
este registro e fazer esses dois questionamentos, tanto à presidente do
Sindicato como à representante do COREN. E no caso desta última,
que ela encaminhe para o gabinete da Deputada Valéria Macedo esses
quantitativos que são muito importantes. Aproveito, por último, para
fazer um pedido aqui, em nome do gabinete da Deputada Valéria
Macedo, à representante do Estado que aqui muito brilhantemente fez
uso da palavra, se possível encaminhasse ao gabinete da Deputada
Valéria Macedo os quantitativos de servidores efetivos do Estado,
quantos servidores efetivos existem hoje na área das várias profissões,
quantitativo, tantos enfermeiros, tantos técnicos, assistentes sociais,
fisioterapeutas, dentistas, para que a gente possa levantar isso no
gabinete, qual é o número efetivo de servidores do Estado do Maranhão
para que a gente possa articular essa discussão acerca de um novo
concurso público, que acreditamos que será realizado, porque o
governador Flávio Dino se comprometeu com ele. Então a gente acredita
que esse concurso será realizado. Mas para que se possa interagir com
o governo e saber o quantitativo, os números é preciso que nós tenhamos
essas informações. Se possível, a senhora se encarregasse de encaminhar
também ao gabinete. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA VALÉRIA
MACEDO – Obrigada, doutor Marco Aurélio, que também é nosso
assessor. Agradeço, mais uma vez, a participação de todos. Inclusive
assim que encerrar gostaria de convidar a todos para que a gente
registrasse este momento, esta sessão, esta data importantíssima para
todos nós, aqui na frente para uma foto após o encerramento. Então,
não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente Sessão
Solene. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. E vamos avante,
Enfermagem.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 017 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 821 /2017

Concede o Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda, natural de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
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SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de maio de 2017.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO
RESENDE - Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2015, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 822 /2017

Concede Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Carlos Alberto Martins de
Sousa.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Alberto Martins de Sousa.

Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de maio de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO RESENDE
- Segundo Secretário.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 012 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 823 /2017

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Paulo Augusto da Trindade.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Paulo Augusto da Trindade.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de maio de 2017.

Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO
RESENDE - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 447 / 17

  A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e

considerando o deferimento do Requerimento nº 358/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária do dia 15 de
maio do corrente ano do Deputado Junior Verde, tendo em vista o
mesmo encontrar-se representando este Poder na Audiência Pública
promovida pela Câmara Municipal de Cantanhede, para discutir a
segurança pública daquele município.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 18 de
maio de 2016. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 448 / 2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 352/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 16 de maio do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária nos dias 09 e
11 de maio do ano em curso da deputada Andrea Murad, tendo em
vista a mesma encontra-se sob cuidados médicos.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de

maio de 2017. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO REZENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 23/05/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Programa Estadual “Mais
Alfabetização”, e dá outras providências - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 101/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Cria o Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas do Estado do Maranhão, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 019/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Isenta do pagamento
de taxa de 2ª (segunda) via de documentos furtados ou roubados
- RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 096/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dispõe sobre a Notificação
Direta dos Candidatos Aprovados em Concurso Público -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 016/2016, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a criação,
no Estado do Maranhão, do Programa de Terapia Natural, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 048/2017, de autoria
da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no âmbito do Estado
do Maranhão, o direito a uma folga anual para realização de
exames de controle do câncer de mama e do colo do útero -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 092/2017, de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Altera dispositivo da Lei
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nº 7.765, de 23 de julho de 2002, que Regula o Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, e dá outras
providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 086/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Garante o atendimento
prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade em grau
III, aos serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais,
órgãos públicos e outros que importem em atendimento por filas,
senhas ou outros métodos similares, e dá outras providencias -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 097/2017, de autoria
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Proíbe a aplicação de multas
por infração de trânsito em Rodovias Estaduais, por avançar ao
semáforo com indicação de sinal vermelho entre às 23 e 5h, em
velocidades iguais ou inferiores a 20 quilômetros por hora -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 094/2017, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Dispõe sobre a autorização
de uso de veículos apreendidos e não identificados pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Maranhão e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 102/2017, de autoria
do Senhor Deputado Stênio Resende, que Considera de Utilidade
Pública o Movimento Unificado de Desenvolvimento da Área do
Remanso – M.U.D.A.R, no Município de  Santa Inês, Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 103/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Considera de Utilidade
Pública o Instituto Coelho Neto, no Município de São Luís, Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 17 de maio de 2017. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo.
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